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A. Intro 

“Belajar sambil bermain, buat otakmu tetap ingat pengetahuan umum!” 

Player Motivation ● Knowledge  

Genre ● Puzzle 

Game Goal ● Solution 

Platform Mobile Device ( Android OS ) 

Player Experience Pemain akan merasa bermain sambil belajar. Pemain dapat memperoleh 

pengetahuan baru dengan bermain game ini 

Target Market Target Utama : SMP dan SMA  

Target Lain : Semua Kalangan 

Game Reference 1. Duel Otak 

 

2. Hago  



 
 

 

 

B. Game World 

Pertama kali game dimainkan akan berada pada level 1 dengan tingkat kesulitan sangat 

rendah sebagai pengenalan, ketika berhasil menyelesaikan level tersebut akan naik ke level 

berikutnya. Tiap level yang terselesaikan dengan kemenangan akan membuka level 

berikutnya,ketika level berjalan belum terselesaikan dengan kemenangan maka pemain tidak 

bisa memainkan level diatasnya. Tiap level terdapat ranking skor terbaik dari pemain 

sebelumnya. Pemain memulai game dengan memilih menu start, pertama kali dimainkan 

hanya level 1 yang bisa dimainkan, Ketika permainan dimulai , di situ telah di sediakan sebuah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh pemain. 

C. Character (Optional) 

-  



 
 

D. Story Plot 

- 

E. Suggested Game Flow Diagram 
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F. Gameplay Description 

 

Kode Fitur Nama fitur 

Dots-01 Menu quiz 

Dots-02 Mission/challenge 

Dots-03 Reward 

Dots-04 Help 

Judul Fitur 1 

Berisikan quiz/pertanyaan mengenai pengetahuan umum, pengetahuan alam, dan sejarah 

Indonesia 

Judul Fitur 2  

pada game tersebut berisikan level yang berawal dari level 1, kemudian menjawab 

pertanyaan yang muncul 

Judul Fitur 3 

reward yang diterima oleh pengguna yaitu mendapatkan koin dan bisa membuka level 

berikutnya jika pertanyaan pada level sebelumnya sudah terjawab. 

Judul Fitur 4 

cara bermain  ada pada menu help. Pemain dapat mengetahui cara menggunakan game 

edukasi interaktif dan cara menjawab quiz yang tersedia 

G. Art Style 

● Background 

 

● Item 

 



 
 

 

  

 

● Font Type 

   Font Type : Montserrat Classic 
● Color Pallete 

 



 
 

H. Leveling 

Pada level 1 yaitu level terendah pemain akan diberikan soal yang mudah atau masih pada 

level dasar. Setelah pemain selesai dengan level 1, pemain akan naik ke level selanjutnya dimana 

soal atau quiz yang diberikan tingaktannya lebih tinggi dari level sebelumnya. Begitupun 

seterusnya, quiz akan lebih sulit jika level pemain semakin tinggi. Setiap peningkatan level akan 

bertambah kesulitannya dengan pertanyaan yang jarang muncul dan sedikit perhitungan 

matematika singkat. 

 

 

 

Spesifikasi Leveling 

N

o 

Parameter Misi 1 Misi 2 Misi 3 

1 Banyak soal 4 8 12 

2 Gambar  1 2 3 

3 Soal Pengetahuan Umum ( 

contoh : Matematika) 

1 ( soal dasar 

seperti 

pertambahan 

dan 

pengurangan) 

2 ( soal dasar 

seperti 

pertambahan, 

pengurangan, 

dan perkalian) 

3 (soal 

matematika 

dengan 

tingkatan lebih 

sulit dari 

sebelumnya 

seperti perkalian 

dan pangkat) 

4 Waktu pengerjaan soal 10 12 15 
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I. Achievement 

 Setiap menyelesaikan quiz akan mendapatkan koin. Dalam permainan uang dibagi 

menjadi dua yaitu koin dan dolar dimana setiap berapa koin bisa ditukar 1 dolar dan beberapa 

dolar bisa ditukar hint. 

J. Asset Breakdown  

1. Art Assets  

- item decoration tentang huruf 

- item papan untuk pertanyaan 

- item hati sebagai nyawa 

- papan skor 

- item bintang untuk skor 

- papan untuk jawaban 

2. Animation Assets 

- gambar yang mewakili setiap tema soal 

- soal berupa gambar 

- icon game/ logo 

- countdown timer 

- stok nyawa 

- stok hint 

3. Text Assets  

- montserrat classic 

4. Sound Assets  

Screen ingame  

- SFX Start 

- SFX jawaban salah ( oh no! ) 

- SFX jawaban benar ( good job!) 

- SFX level finished 
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- SFX mendapatkan bintang  

- SFX mendapatkan skor 

5. UI Game  

- Main Menu 

- choose level 

- Main game 

- Scoring 

K. Game Technology 

- Mobile Teknologi : Touch 

- Programming : - Comparing 

    - Game Saving 
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L. Game Interface 

  

 

 

  

Flow Screen 
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M. Additional Ideas and Possibilities 

Tambahan informasi yang belum tercantum 
 

 

 

 
Main 
menu 

 
Player dapat mengklik start, lihat 

high score, dan mengatur settingan 

 

 
Pilih 
level 

 
Player memilih salah 

satu level yang tidak 
dikunci 

 

 Quiz  

Menuju ke quiz untuk 
menjawab pertanyaan. 
Pertanyaan tersebut berisi 
tentang pengetahuan 

 Scoring  

Menampilkan score 
yang diperoleh pemain. 
Pemain bisa memilih 
lanjut atau mencoba lagi. 
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