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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Tutorial Permainan 

A. INSTALASI 

1. Cara Install .apk dari PC ke Emulator  

a. Untuk menginstall .apk ke emulator di PC caranya adalah dengan  

mengcopy .apk ke PC anda melalui flashdish.  

b. Setelah file berhasil di copy kemudian klik kanan pada .apk lalu pilih 

akan di install di emulator apa yang ada di computer anda. 

 

2. Cara Install .apk dari PC ke Smarthphone Android 

a.  Cara pertama yang dapat dilakukan adalah memindahkan .apk ke dalam 

Memory Card anda. Lalus etelah itu mennginstallnya dari folder dimana 

anda simpan aplikasi itu. 

b. Cara kedua adalah langsung melalui smartphone anda, dengan 

menggunakan USB. Transfer .apk yang anda ingin kan ke dalam 

handphone. 

c. Setelah file berhasil di copy, anda tinggal menjalankan aplikasinya. 

Karena aplikasi tidak berasal dari google market maka pada bagian 

setting smartphone harus di atur terlebih dahulu. Setelah memilih menu 

setting, ilih bagian keamanan. Di Keamanan terdapat menu adminstrasi 

perangkat yang berasal dari sumber tidak dikenal, matikanlah atau turn
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off kan. Setelah mematikan, install aplikasinya. Menu sumber tidak 

dikenal dapat anda nyalakan lagi atau turn on kan setelah penginstallan 

aplikasi berhasil. 

 

B. Menjalankan Aplikasi 

Setelah aplikasi anda dapat berjalan, maka anda dapat memainkan game 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Login kedalam game, jika anda belum memiliki akun game anda dapat 

mendaftar terlebih dahulu. Jika lupa dengan username atau password dapat 

memilih menu reset untuk menggantinya. 

2. Jika anda baru pertama kali bermain yang pertama kali dilakukan adalah 

melakukan registrasi pemain. Dalam proses ini anda perlu memasukkan 

beberapa data tentang identitas anda seperti nama, umur, tinggi badan, dan 

golongan darah. 

3. Setelah memasukkan identitas anda, anda dapat memilih avatar yang nantinya 

akan menjadi profil anda. 

4. Setelah membuat identitas dan memilih avatar anda dapat mulai memainkan 

game. Saat game dimulai pertama kali anda akan diminta memilih pasangan 

yang anda inginkan. 

5. Selama permainan akan terdapat beberapa pertanyaan yang perlu di jawab 

pemain. Setelah permainan selesai akan mendapatkan ending sesuai dengan 

kecocokan anda dengan pasangan.


