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BAB 3 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Bahan dan Perangkat Penelitan 

Penelitian ini, menggunakan beberapa software pendukung. Untuk game 

engine, software yang digunakan adalah Unity 3D Versi 2021.1.11 (Gambar 3.1). 

Untuk Editor script yang digunakan adalah Visual Studio 2019 (Gambar 3.2). Adapun 

untuk Desain Karakter 3D software yang digunakan adalah Blender (Gambar 3.3). 

 

 

Gambar 3.1 Logo Unity 

 

Gambar 3.2 Logo Visual Studio 

 

Gambar 3.3 Logo Blender 

 

3.2. Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya 

melaksanakan protokol kesehatan saat pandemic Covid-19. Hal ini disebabkan 
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banyaknya masyarakat yang tidak mengerti pentingnya menjaga protokol kesehatan 

tersebut. Pola hidup yang kurang sehat, serta mindset yang tidak tepat berakibat pada 

jumlah positif Covid-19 yang semakin bertambah. Agar lebih focus maka objek 

penelitian dibatasi pada anak-anak hingga remaja dengan rentang umur 4 sampai 12 

tahun. 

 

3.3. Tahap Penelitian 

Tahap ini akan membahas tentang proses pembuatan game, maka dibutuhkan 

juga use case. Dari kasus ini maka dapat dijabarkan seperti use case (Gambar 3.4) 

 

 

Gambar 3.4 Use Case 

 

Dari Use case di gambar 3.4 dapat dijabarkan menjadi state diagram 

tergantung dari tiap level dan misi yang akan dirancang. 

 Pada misi pertama di level satu, karakter harus keluar rumah dengan 

mematuhi protokol kesehatan yang benar. Seperti yang dijelaskan di gambar 3.5 yaitu 

harus menggunakan masker saat ingin keluar rumah. 
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Gambar 3.5 State Diagram Level 1 Misi 1 

 

Setelah pemain menyelesaikan level satu, pemain akan berlanjut di level dua. 

Disini pemain akan berada di luar ruangan. Untuk misi pertama pemain harus 

menghindari kerumanan orang lain, jika pemain dapat menghindar sesuai gambar 3.6 

pemain dapat melanjutkan misi berikutnya. 

 

 

Gambar 3.6 State Diagram Level 2 Misi 1 

 

Pada misi selanjutnya di level yang sama, sesuai yang ada di gambar 3.7 

pemain akan menunggu angkutan umum di halte, dan harus duduk di tempat yang 

benar, jika tidak pemain harus mengulangi ke level dua dari awal. 
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Gambar 3.7 State Diagram Level 2 Misi 2 

 

Pada level selanjutnya yaitu level 3, pemain harus masuk ke ruangan dengan 

cara yang benar. Seperti yang dijelaskan di gambar 3.8 pemain harus mencuci tangan 

dan mengecek suhu badan terlebih dahulu. Jika pemain masuk tanpa mencuci dan 

mengecek suhu badan, pemain harus mengulangi level ini. 

 

 

Gambar 3.8 State Diagram Level 3 Misi 1 dan Misi 2 

Pada Level berikutnya, pemain akan berperan sebagai tenaga medis. Pemain 

harus menggunakan APD dengan cara yang benar seperti yang ada di gambar 3.9. 

Dimana sebelum memakai APD diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. 
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Gambar 3.9 State Diagram Level 4 Misi 1 

 

Misi pada level ini adalah menguburkan jenazah korban Covid-19 dengan 

protokol kesehatan yang benar, Jenazah harus dibungkus dengan rapat dan dikuburkan 

oleh orang yang memakai APD seperti gambar 3.10. 

 

 

Gambar 3.10 State Diagram Level 5 Misi 1 

 

3.3.1. Alur Permainan 

Pemain menjalankan sebuah karakter utama, untuk melakukan kegiatan 

keseharian dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, 

menjaga jarak dengan orang lain, sebelum masuk keluar ruangan / tempat harus 

mencuci tangan dan mengecek suhu badan. 
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3.4. Skenario Pengujian 

Pengujian akan dilakukan dengan menguji coba Game edukasi protokol 

kesehatan kepada Masyarakat khususnya anak-anak dan remaja dengan rentang umur 

7 sampai 25. Nantinya akan dibuat kuesioner menggunakan metode System Usability 

Scale (SUS) berisi 9 pertanyaan yang akan ditanyakan ke anak-anak untuk dijawab 

berdasarkan pada seberapa banyak setuju dengan setiap pertanyaan tersebut terhadap 

fitur yang diuji. 

Isi pretanyaan kuisioner ini adalah sebagai berikut: 

1. Anda tertarik untuk menggunakan game edukasi ini? 

2. Apakah tampilan game edukasi menarik? 

3. Apakah Game Edukasi Pengenalan Protokol Kesehatan Covid-19 mudah 

digunakan? 

4. Apakah fitur pada game edukasi ini sudah lengkap? 

5. Apakah cerita pada game edukasi ini menampilkan informasi yang sesuai 

dengan topik? 

6. Apakah informasi yang disajikan sesuai dengan baik? 

7. Apakah Bahasa dalam game edukasi ini mudah dipahami? 

8. Apakah isi game edukasi ini mudah dipahami? 

9. Apakah game edukasi ini mendorong Anda untuk menerapkan protokol 

kesehatan di kehidupan sehari-hari? 

 

3.5. Game Design Document 

3.5.1. Game Overview 

3.5.1.1. Filosofi 

Game Pengenalan protokol kesehatan adalah sebuah game yang dirancang 

untuk mengenalkan bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang benar. Game ini 

berceritakan tentang seorang yang akan melakukan aktifitas kesehariannya dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang benar. Jika pemain salah memilih langkah maka 

permainan akan gagal. 
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3.5.2. Level Design 

3.5.2.1. Level 1 

Pada level ini karakter berada di dalam rumah. Pemain harus menjalankan 

karakter untuk melakukan kegiatan keseharian sesuai misi. 

 Pada misi pertama pada level ini karakter harus keluar rumah untuk 

menjalankan protokol yang benar seperti yang dijelaskan (gambar 3.11). Karakter 

harus memakai masker saat keluar rumah seperti langkah B. Jika karakter keluar 

rumah tanpa memakai masker seperti langkah A, Permainan akan gagal, dan harus 

mengulangi level ini. 

 

 

Gambar 3.11 Level 1 Misi 1 

 

3.5.2.2. Level 2 

Pada level ini karakter berada di perjalanan di tengah kota, pemain harus pergi 

ke halter untuk menunggu dan pergi menggunakan angkutan umum. 

Pada misi pertama, karakter harus menjalankan protokol kesehatan yang 

benar. Sesuai yang ada di gambar 3.12 yaitu pemain harus menghindari kerumunan 

orang dan menjaga jarak. Jika player mendekati NPC (Non-Playable Character) dan 

lingkaran tersentuh maka permainan akan gagal. 

 



22 

 

 

Gambar 3.12 Level 2 Misi 1 

 

Kemudian pada misi kedua di level 2 ini, saat pemain sampai di halte (gambar 

3.13) pemain harus duduk dan menunggu di tempat yang benar seperti langkah A. 

Jika karekter duduk di tempat yang salah seperti langkah B, permainan akan gagal dan 

harus mengulangi level 2 ini. 

 

 

Gambar 3.13 Level 2 Misi 2 
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3.5.2.3. Level 3 

Pada level ini karakter telah sampai di tempat tujuan dan karakter harus masuk 

ke ruangan. 

Misi untuk level ini adalah karakter harus masuk ke ruangan dengan protokol 

kesehatan yang benar. Seperti yang dapat dilihat (gambar 3.14), karakter harus masuk 

dengan mencuci tangan terlebih dahulu kemudian di cek suhu badannya oleh petugas 

seperti langkah A. Jika tidak saat pemain masuk tanpa mencuci tangan dan mengecek 

suhu badan seperti langkah B. Permainan akan gagal dan harus mengulangi level ini. 

 

 

Gambar 3.14 Level 3 Misi 1 dan Misi 2 

 

3.5.2.4. Level 4 

Pada level ini karakter berperan sebagai tenaga medis. Disini pemain harus 

menerapkan protokol kesehatan yang benar, Misi pertama adalah menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) dengan urutan yang benar sesuai dengan gambar 3.15. Sebelum 

memakai APD, karakter harus mencuci tangan terlebih dahulu. Memakai APD sesuai 

urutan yaitu Surgical Gown, Masker, Goggles, Sarung Tangan dan Penutup Kepala. 
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Gambar 3.15 Level 4 Misi 1 

 

3.5.2.5. Level 5 

Pada level ini setelah pemain menggunakan APD. Karakter harus mengubur 

jenazah korban Covid-19. Pemain juga harus menerapkan protokol kesehatan yang 

benar. Korban Covid-19 yang meninggal, jenazah harus dibungkus dengan rapat serta 

harus dikuburkan oleh orang yang memakai APD seperti gambar 3.16. 

 

 

Gambar 3.16 Level 5 Misi 1 
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3.5.3. World Design 

3.5.3.1. Map 1 

Pada map satu (gambar 3.17) berlokasi di dalam ruang kamar, dimana player 

akan bersiap untuk berangkat melakukan kegiatan kesehariannya. Di dalam ruangan 

ini teradapat Object pendukung agar terlihat seperti ruang kamar, seperti kasur, 

lemari, meja dan lain-lain. 

 

 

Gambar 3.17 Map 1 

 

3.5.3.2. Map 2 

Pada map dua (gambar 3.18) berlokasi di komplek perumahan setelah keluar 

dari map satu. didalam map ini terdapat rumah-rumah dan jalanan umum. Serta 

terdapat NPC yang berperan sebagai warga sekitar. 
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Gambar 3.18 Map 2 

 

3.5.3.3. Map 3 

Pada map tiga (gambar 3.19) berlokasi di pinggir jalan raya. Didalam map ini 

terdapat object pendukung seperti kursi halte.  

 

 

Gambar 3.19 Map 3 
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3.5.3.4. Map 4 

Pada map empat (gambar 3.20) berlokasi di depan pintu masuk gedung. di 

map ini terdapat object pendukung seperti antrian, wastafel, dan pengecekan suhu 

badan. 

 

 

Gambar 3.20 Map 4 

 

3.5.3.5. Map 5 

Pada map 5 (gambar 3.21) berlokasi di rumah sakit. di dalam map ini terdapat 

object pendukung seperti wastafel, meja, dan jenazah. 

 

 

Gambar 3.21 Map 5 
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3.5.4. User Interface Design 

User interface design (gambar 3.22) yang diterapkan pada game pengenalan 

protokol kesehatan covid-19 ini adalah yang bertema virus dengan pilihan warna yang 

cerah untuk menarik minat anak-anak. 

 

 

Gambar 3.22 User Interface Menu Utama 

 

3.5.5. Content Design 

Pada gambar 3.23 adalah gambaran kasar dari karakter utama yang akan 

dijalankan pemain. Desain karakter yang sederhana dan lucu, bertujuan agar 

memberikan minat untuk bermain game. Dari gambaran kasar akan 

diimplementasikan di dalam Blender 3D . 

 

 

Gambar 3.23 Design Karakter Utama 
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3.5.6. System Design 

Pemain menjalankan sebuah karakter utama, untuk melakukan kegiatan 

keseharian dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, 

menjaga jarak dengan orang lain, sebelum masuk keluar ruangan / tempat harus 

mencuci tangan dan mengecek suhu badan. 

 

3.5.7. High Concept Document 

3.5.7.1. Game Apakah ini 

Game pengenalan protokol kesehatan dengan tokoh utama yang berusaha 

mencari solusi bagaimana melakukan kegiatan keseharian di tengah pandemi covid-

19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang benar. Cara bermain game yaitu 

mengontrol karakter utama melakukan misi-misi yang diberikan. 

 

3.5.7.2. Mengapa Membuat Game ini 

Game ini dibuat sebagai hiburan, mengisi waktu luang di tengah pandemi 

covid-19 khususnya buat anak-anak agar lebih mengerti tentang pentingnya 

menerapkan protokol kesehatan covid-19. Karena game ini bertujuan lebih untuk 

memancing minat belajar anak sambil bermain dengan cara yang menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

 

3.5.7.3. Dimana Game ini Berlatar 

Game ini mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Dalam game 

ini disebut sebagai tempat seperti: Di rumah, pemukiman, halte, supermarket, rumah 

sakit dan lain-lain. Setiap tempat mempunyai keunikan masing-masing dari segi art 

dan colorful graphic yang menyenangkan dan sangat disukai oleh anak-anak untuk 

dimainkan, mulai dari karakter, background, musik, dan efek suara. 

Latar belakang rumah : bersetting di ruang kamar yang dipenuhi banyak object seperti: 

buku, meja, lemari, kasur, bantal, kursi dan lain-lain. 

Latar belakang pemukiman : bersetting di sebuah perumahan yang dipenuhi object 

seperti: Rumah-rumah, pohon, tiang listrik, tanaman, penduduk (NPC). 
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Latar belakang halte : bersetting di depan perumahan yang dipenuhi object seperti : 

Kursi halte, trotoar, tiang listrik, pohon, kendaraan, dan lain-lain. 

 

3.5.7.4. Apa yang Dikontrol dalam Permainan 

Di dalam game ini pemain harus mengontrol dan memperhatikan baik-baik 

agar tidak salah langkah dalam memilih tindakan, dan di setiap scene akan diberikan 

tiga nyawa. Jadi, apabila player salah dalam memilih tindakan maka nyawanya akan 

berkurang secara otomatis, dan game ini akan berakhir jika player menghabiskan 

nyawa. Dan sebelum permainan dimulai player juga harus memperhatikan tombol 

option seperti, help dan sound untuk lebih mengetahui bagaimana cara agar 

mendapatkan score tertinggi dan cara mengaktifkan / menonaktifkan sound game 

tersebut. 

 

3.5.7.5. Berapa Karakter yang dikendalikan 

Game ini mempunyai karakter utama yaitu Dina (anak perempuan) yang 

selalu ceria dan semangat dalam mempelajari sesuatu yang baru. 

 

3.5.7.6. Apa Fokus Utama dari Game ini 

Fokus utama dari game ini adalah menyelesaikan misi-misi dari tiap level 

dengan cara memilih tindakan untuk menerapkan protokol kesehatan yang benar. Dan 

diusahakan agar tidak salah dalam memilih tindakan, dikarenakan apabila player 

keliru sebanyak tiga kali maka nyawa yang diberikan akan otomatis berkurang, karena 

di setiap scene player hanya memiliki tiga nyawa, jadi player harus benar-benar fokus 

dan memperhatikan baik-baik terhadap memilih suatu tindakan untuk menyelesaikan 

misi di setiap level. 

 

3.5.7.7. Apa yang Menjadi Keistimewaan dari Game ini 

Game ini mempunyai lima level dalam setiap level terdapat tempat yang 

sangat menarik dan game ini juga menonjolkan sisi dari segi art dan colourful graphic 

yang menyenangkan dan sangat cocok dan disukai oleh anak-anak untuk dimainkan, 

mulai dari karakter yang unik dan lucu, background tempat yang bermacam-macam 

dan menarik, sound yang interested buat siapa saja yang mendengar. Dan juga mudah 
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dimainkan oleh anak-anak. Game ini juga terdapat pelajaran tentang pentingnya 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang benar dan tepat. 

 

3.5.8. Pembuatan Karakter 

Dalam pembuatan karakter penulis telah melakukan dua tahap pengerjaan 

yaitu, membuat tampilan karakter dan membuat animasi karakter. 

 

3.5.8.1. Membuat Tampilan Karakter 

Tampilan Karakter dibuat menggunakan Software Blender 3D. Keunggulan 

dari Blender 3D adalah kebebesan dan kemudahan dalam membuat karakter. Pertama 

penulis memilih bentuk muka, kaki, tangan dan badan seperti pada gambar 3.24. 

 

 

Gambar 3.24 Tubuh Karakter 

 

 Kemudian penulis membuat karakter utama dan memilih pakaian yang sesuai 

dengan konsep yaitu, baju rumah seorang anak perempuan dengan baju piyama dan 

memilih rambut untuk karakter seorang anak perempuan seperti Gambar 3.25. 

Terakhir penulis merubah tekstur dan warna pada pakaian dan rambut agar terlihat 

lebih ceria seperti pada Gambar 3.26. 
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Gambar 3.25 Pakaian Karakter 

 

 

Gambar 3.26 Tekstur Karakter 

 

Cara tersebut juga penulis lakukan untuk membuat tampilan NPC (Non-

Playable Character). Tampilan Karakter NPC 1 yang telah dibuat bisa dilihat pada 

Gambar 3.27.  NPC 1 berperan sebagai masyarakat seorang Tukang Sayur di 

perumahan. Memakai baju kaos putih dan topi 
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Gambar 3.27 Tampilan NPC 1 

 

Tampilan Karakter NPC 2 yang telah dibuat bisa dilihat pada Gambar 3.28. 

NPC 2 berperan sebagai ibu rumah tangga di perumahan. Berpakaian daster dan 

rambut terikat. 

 

 

Gambar 3.28 Tampilan NPC 2 

 

Tampilan Karakter NPC 3 yang telah dibuat bisa dilihat pada Gambar 3.29. 

NPC 2 berperan sebagai petugas pengecek suhu badan di depan pintu masuk. Petugas 

memakai pakaian seragam petugas dan membawa thermogun. 
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Gambar 3.29 Tampilan NPC 3 

 

Tampilan Karakter NPC 4 yang telah dibuat bisa dilihat pada Gambar 3.30. 

NPC 4 berperan sebagai seorang siswa yang duduk di halte. Siswi ini memakai 

seragam sekolah SMA. 

 

 

Gambar 3.30 Tampilan NPC 4 

 

Tampilan Karakter Utama yang telah dibuat dilihat bisa dilihat pada Gambar 

3.31. Karakter utama ini berbeda dengan pakaian pada gambar 3.25 desain karakter 

ini berguna untuk di map luar ruangan. 
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Gambar 3.31 Tampilan Karakter 2 

 

Tampilan desain NPC 5 yang telah  dibuat bisa dilihat pada gambar 3.32. NPC 

5 berperan sebagai seorang warga di perumahan. Karakter berpakaian baju biru dan 

celana hitam dan warna rambut biru muda. 

 

 

Gambar 3.32 Tampilan NPC 5 

 

Tampilan desain NPC 6 yang telah dibuat bisa dilihat pada Gambar 3.33. NPC 

6 berperan sebagai seorang anak muda di perumahan. Karakter berpakaian kaos putih 

memakai sepatu dan berambut merah. 
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Gambar 3.33 Tampilan NPC 6 

 

3.5.8.2. Membuat Animasi Karakter 

Berdasarkan hasil dari konsep animasi karakter. Penulis membuat animasi 

utama seperti berjalan, berlari dan duduk. Penulis menggunakan website Mixamo 

untuk mendukung pengunaan animasi karakter. Dalam penelitian ini, penulis 

membuat animasi dengan melakukan tiga tahap pengerjaan. Pertama penulis 

melakukan rigging karakter yaitu menambahkan tulang ke akrakter. Selanjutnya 

penulis menganimasikan karakter dengan merubah posisi tulang pada keyframe-

keyframe tertentu sampai menjadi suatu gerakan yang ingin dibuat. 

Pada tahap ini penulis menggunakan armature pada software blender 2.80. 

Sehingga mungkin akan ada perubahan pada hasil saat dikembangkan menggunakan 

software blender dalam versi lain. 

1. Rigging 

Rigging yang dibuat untuk karakter utama dan karakter NPC adalah tulang pada 

bagian : 

a. Kepala  

b. Leher 

c. Lengan 

d. Batang Badan 

e. Kaki 
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Pertama, pada edit mode penulis menambahkan tulang seperti pada gambar 3.34. 

 

 

Gambar 3.34 Menambahkan Armature 

 

Selanjutnya penulis menyesuaikan posisi dan ukuran tulas agar sesuai dengan 

karakter seperti pada gambar 3.35. 

 

 

Gambar 3.35 Menyesuaikan Armature 

 

Cara tersebut penulis ulang hingga menghasilkan rangka tulang untuk 

karakter utama seperti pada Gambar 3.36 dan karakter NPC seperti pada Gambar 3.37. 
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Gambar 3.36 Hasil Rigging Karakter Utama 

 

 

Gambar 3.37 Hasil Rigging Karakter NPC 

 

2. Menganimasikan Karakter dengan Mixamo 

Penulis menganaimasikan karakter dengan cara menggunakan website 

pendukung yaitu mixamo. Dengan cara mengupload dan mengatur rigging pada 

karakter di bagian chin, wrists, elbows, knees dan groin seperti pada Gambar 3.38.  
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Gambar 3.38 Mengatur Rigging pada Karakter di Mixamo 

  

Pada langkah ini karakter dapat diatur animasi dengan cara memilih animasi 

yang akan digunakan seperti jalan, lari dan duduk seperti pada gambar 3.39. terdapat 

juga mengatur overdrive, character arm-space dan trim. 

 

 

Gambar 3.39 Manganimasikan Karakter 

 

3. Mengatur animasi pada blender 

Pada tahap ini penulis melakukan aturan animasi pada blender 3D. Dengan cara 

Dope Sheet, Action Editor. Kemudian menamakan setiap animasi animasi seperti 

Gambar 3.40. 
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Gambar 3.40 Mengatur Animasi pada Blender 

 

3.5.8.3. Kontrol Animasi 

Kontrol Animasi adalah suatu controller yang mengatur setiap animasi mulai 

dari diam ditempat, berjalan, duduk, dead, cuci tangan, berlari dan berinteraksi seperti 

gambar 3.41.  

 

 

Gambar 3.41 Animation Controller 

 

Pada penelitian ini penulis telah menyelesaikan animasi sebagai berikut : 

1. Diam 

Pada saat karakter diam ditempat tidak melakukan perpindahan tempat maka 

animasi diam akan berjalan. Penulis membuat animasi diam atau idle dengan berdiri 

ditempat seperti Gambar 3.42 dengan sedikit animasi bergerak seperti bernafas. 
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Gambar 3.42 Animasi Idle 

 

2. Berjalan 

Pada saat karakter berjalan dengan perpindahan tempat maka animasi 

Berjalan akan berjalan. Animasi berjalan ini hanya berlaku di dalam ruangan. Penulis 

membuat animasi berjalan atau walk dengan menggerakan kaki dan tangan seperti 

Gambar 3.43. 

 

 

Gambar 3.43 Animasi Walk 

 

3. Berlari 

Pada saat karakter berlari dengan perpindahan tempat maka animasi Berlari 

akan berjalan. Animasi berjalan ini hanya berlaku di luar ruangan. Penulis membuat 

animasi berjalan atau run dengan menggerakan kaki dan tangan seperti Gambar 3.44. 
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Gambar 3.44 Animasi Run 

 

4. Duduk 

Pada saat karakter duduk di tempat duduk maka animasi Duduk akan berjalan. 

Penulis membuat animasi duduk dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri 

dan kaki ke depan dan ke belakang seperti Gambar 3.45. 

 

 

Gambar 3.45 Animasi Duduk 

 

5. Kalah 

Pada saat karkter mendekatai orang lain maka animasi kalah akan berjalan. 

Penulis membuat animasi dengan karakter jatuh kebelakang seperti gambar 3.46. 
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Gambar 3.46 Animasi Kalah 

 

6. Cuci Tangan 

Pada saat karakter mencuci tangan di wastafel maka animasi Cuci Tangan 

akan bejalan. Penulis membuat animasi dengan menggerakan telapak tangan dengan 

tambahan efek sabun seperti Gambar 3.47. 

 

 

Gambar 3.47 Animasi Cuci Tangan 

 

7. NPC Animasi 1 

  Pada Saat karakter NPC berdiam di map 2 maka animasi NPC 1 akan berjalan. 

Penulis membuat animasi dengan menggerakan kepada dan tangan seperti sedang 

berbicara dengan orang lain seperti gambar 3.48. 
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Gambar 3.48 Animasi NPC 1 

 

8. NPC Animasi 2 

Pada saat karakter NPC berdiam di map 2 maka animasi NPC 2 akan berjalan. 

Penulis membuat animasi dengan menggerakan tangan dan kepada seperti sedang 

berbicara banyak dengan orang lain sperti gambar 3.49. 

 

 

Gambar 3.49 Animasi NPC 2 

 

9. NPC Animasi 3 

Saat ada di map 2 terdapat anak SMA yang duduk di halte. Penulis 

menggunakan pose duduk diam menunggu datangnya bis seperti gambar 3.50. 
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Gambar 3.50 Animasi NPC Duduk 

 

 

10. Cek Suhu 

Pada saat di level 3 terdapat karakter NPC penjaga cek suhu badan. Penulis 

menggunakan animasi cek suhu badan, dimana saat karakter mengecek suhu maka 

animasi cek suhu di NPC akan berjalan. Animasi ini menggerakan tangan dan kepala 

seperti gambar 3.51. 

 

 

Gambar 3.51 Animasi NPC Cek Suhu Badan 

 

11. Cek Suhu diam 

Pada saat di level 3 terdapat karakter NPC penjaga cek suhu badan. Dimana 

saat karakter utama tidak sedang mengecek suhu maka animasi diam di karakter NPC 

ini akan berjalan seperti gambar 3.52 
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Gambar 3.52 Animasi NPC 3 

 

12. Animasi Busa Sabun 

Pada saat karakter utama mencuci tangan di level 3 terdapat sebuah wastafel 

maka animasi busa sabun ini akan berjalan. Penulis menggunakan model bola-bola 

busa yang bergerak-gerak seperti gambar 3.53. 

 

 

Gambar 3.53 Animasi Busa Sabun 

 

13. Animasi Pintu 1 

Pada saat Level 1 terdapat sebuah pintu yang dapat dibuka. Saat karakter 

menerkan tombol Interaksi di dekap object maka animasi pintu ini akan berjalan. 

Penulis membuat animasi pintu yang terbuka keluar seperti gambar 3.54. 
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Gambar 3.54 Animasi Pintu 1 

 

14. Animasi Pintu 2 

Pada saat di level 3 terdapat pintu masuk gedung. Saat karakter menekan 

tombol interaksi maka animasi pintu ini akan terbuka. Penulis menggunakan animasi 

pintu yang terbuka ke samping seperti gambar 3.55. 

 

 

Gambar 3.55 Animasi Pintu 2 

 

15. Animasi Bis Datang 

Pada saat pemain menyelesaikan level 2 maka animasi bis ini akan berjalan. 

Penulis membuat animasi bis yang datang dari arah kiri ke kanan dan berhenti di 

depan halte seperti gambar 3.56. 
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Gambar 3.56 Animasi Bis Datang 

 

16. Animasi Bis Pergi 

Pada saat pemain masuk di level 3 maka animasi bis ini akan berjalan. Penulis 

membuat animasi bis yang pergi dari depan halte dan pergi ke arah terowongan dan 

menghilang seperti gambar 3.57. 

 

 

Gambar 3.57 Animasi Bis Pergi 

 

17. Animasi Lobby 

Pada saat berada di lobby terdapat karakter utama yang menyambut 

datangnya pemain. Disini penulis menggunakan animasi dance dimana terkesan lebih 

ceria saat akan memainkan game ini seperti gambar 3.58. 
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Gambar 3.58 Animasi Dance Lobby 

 

18. Animasi Cek Pasien 

 

Pada Saat karakter berada di dekat pasien dan menekan tombol interaksi maka 

animasi cek pasien akan berjalan seperti yang dapat dilihat di gambar 3.59. 

 

 

 

Gambar 3.59 Animasi Cek Pasien 

 

19. Animasi Angkat Jenazah 

Pada Saat karakter berada di dekat jenazah dan menekan tombol interaksi 

maka animasi angkat jenazah akan berjalan seperti gambar 3.60. 
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Gambar 3.60 Animasi Angkat Jenazah 

 

20. Animasi Berjalan dan Angkat Jenazah 

Pada Saat karakter mengankat jenazah dan berjalan maka animasi ini akan 

berjalan seperti gambar 3.61. 

 

 

Gambar 3.61 Animasi Berjalan dan Angkat Jenazah 

 

 

 

 

 

 

 

 


