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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini menggunakan pendekatan participatory design yang 

dirangkum dalam beberapa langkah penelitian. 

3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan dimanana peneliti melakukan proses 

pengumpulan data terkait penelitian. Pengumpulan data pada tahapan ini dilakukan dengan 

langkah pertama diskusi, kedua melakukan penyebaran angket guna mengetahui tingkat 

motivasi belajar partisipan sebelum menggunakan media pembelajaran baru yang dibuat oleh 

peneliti, dan ketiga dengan studi pustaka. 

1. Diskusi dan Wawancara 

Diskusi dilakukan guna pengumpulan data yang bersifat umum saja. Pengumpalan data 

dengan diskusi dan wawancara dilakukan dengan cara mengobrol dengan beberapa partisipan 

yang nantinya ikut serta dalam pengembangan gim. Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan 

pihak partisipan, beberapa poin yang didapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mata pelajaran yang ditawarkan pada partisipan adalah Matematika 

b. Materi yang diajarkan menggunakana kurikulum 2013. 

c. Guru pengampu mata pelajaran Matematika untuk kelas III membutuhkan ide baru 

meningkatkan motivasi belajar partisipan. 

d. Keinginan serta kebutuhan media pembelajaran interaktif kepada partisipan agar 

termotivasi belajar selain di luar kelas. 

e. Guru merasa jika bermain dengan belajar akan terasa menyenangkan dan mudah 

membuat anak mau dan terus belajar Matematika. 

f. Ketidaksukaan partisipan hanya belajar dengan cara mendengarkan guru ceramah saja 

dan permintaan mengerjakan tugas kelas setelah mendenarkan ceramah. 

g. Terdapat media ajar seperti video kartun atau animasi guna menarik minat. 

h. Keinginan partisipan yang belajar tetapi tetep ingin bermain. 

i. Belajar berhitung. 

j. Menemukan manfaat pelajaran Matematika di kehidupan sehari hari. 

k. Partisipan menyukai warna warna yang menarik pehatian mereka untuk belajar, 

sedangkan pada buku ajar dan papan tulis kurang berwarna 
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2. Penyebaran Angket serta Data Tambahan  

Penyebaran angket dilakukan guna mengetahui tingkat motivasi belajar partisipan kelas 

III dalam pelajaran Matematika. Pada lagkah ini, peneliti sudah dapat gambaran siapa yang 

menjadi personas serta mengetahui usability testing dilakukan kepada siapa, waktu, tempat 

dan informasi tambahan lainnya.  

3. Studi pustaka 

Pengumpulan data dengan studi pustaka adalah pencarian berbagai informasi dari 

bebrapa literatur guna menunjang pengembangan gim yang akan dikembangkan. Literatur 

yang didapatkan berupa buku, e-book, jurnal, artikel maupun informasi yang tersebat di 

internet. Studi pustaka dilakukan guna membantu mengetahui perancangan dengan 

menggunakan model motivasi ARCS pada gim, serta mencari beberapa referensi kebutuhan 

perangkat yang digunakan guna mengambanagkan gim.   

3.2 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan salah satu tahapan dalam proses pengembangan gim.  

Gim ini dibuat guna untuk memenuhi kebutuhan partisipan dalam meningkatkan motivasi 

belajar.  Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis terhadap beberapa kebutuhan yang 

diperlukan oleh pengguna dalam pengembangan gim edukasi. Analisis kebutuhan didapatkan 

melalui tahap pengumpulan data. Data yang didapatkan diolah untuk menjadi sebuah 

kebutuhan pengguna dan keinginan pengguna dalam gim edukasi. Hasil analisis kebutuhan: 

a. Gim yang dikembangkan sesuai dengan harapan guru serta partisipan kelas III di SD 

N 1 Ngelo 

b. Gim yang dikembangkan memiliki konten pembelajaran  Matematika sesuai 

kurikulum 2013 SD N 1 Ngelo. 

c. Gim yang dikembangkan memiliki antarmuka gim sesuai dengan keinginan partisipan 

d. Gim yang dikembangkan memiliki rancangan yang disesuikan dengan keinginan 

partisipan  

e. Gim yang dikembangkan diharapkan menggunakan basis desktop sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran di SD N 1 Ngelo. 

3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Kebutuhan perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan guna membangun gim edukasi 

ini memiliki spesifikasi yang setidaknya sesuai dengan kebutuhan mengolah data berupa data 

animasi 2D, gambar, audio, teks, maupun animasi. Perangkat keras yang dibutuhkan dapat 

dibagi menjadi 2 macam,yakni Minimum System Requirements dan Recommended System 
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Requirement. Minimum System Requirements merupakan kebutuhan hardware yang sesuai 

denga standart aplikasi. Jika aplikasi di jalankan pada Minimum System Requiremen  

setidaknya aplikasi dapat berjalan walaupun memiliki hasil kurang maksimal. Sedangkan 

pada Recommended System Requirement merupakan kebutuhan hardware berdasarkan 

rekomendasi yang disarankan aplikasi dapat berjalan secara maksimal. 

Minimum System Requiremen 

• OS: Windows 7 SP1+, 8, 10, 64-bit versions only; Mac OS X 10.9+. 

Windows XP & Vista tidak mendukung apliakasi unity 3D 

• CPU: SSE2 instruction set support. 

• GPU: Graphics card with DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 

capabilities. 

• Onboard Video Graphics 

• Piranti input keyboard dan mouse 

Recommended System Requirement 

• Processor: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz or AMDFX-8350 @ 4.0 GHz or better. 

• RAM: 8GB. 

• GPU : Video Card: NVIDIA GeForce GTX 780 atau AMDRadeon R9 290X (3 GB 

VRAM) 

• AMD Radeon, Nvidia, Intel HD Graphics Card  

• Piranti input keyboard dan mouse 

• Piranti output Sound Speaker   

Dari data tersebut hanya digunakan sebagai acuan perangkat yang digunakan aplikasi dapat 

berjalan dengan baik. Sedangkan pengembang menggunakan perangkat 

• Laptop HP EliteBook 840 

• Processor Intel core i5 

• RAM 16 GB (15,9 usable) 

• AMD Radeon, Nvidia, Intel HD Graphics Card  

• Piranti input keyboard dan mouse  

• Piranti output Sound Speaker   

3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (software) 

Kebutuhan perangkat lunak (software) yang dibutuhkan untuk mengembangkan gim 

edukasi Matematika ini terdapat pada Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak : 
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Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Software Keterangan 

Unity 3D  Software tersebut merupakan gim engine 

utama dalam pembutan gim edukasi 

 Tembat guna menampung object berupa 

gambar, sound, dan animasu yang 

digunakan dalam penyusunan gim 

3.3 Perancangan Sistem 

 

Tahapan Perancangan sistem dilakukan sebelum melakukan tahapan pembuatan serta 

pengimplementasian gim edukasi. Pada tahap ini dibutuhkan beberapa skema peracangan. 

Tujuan dari skema perancangan itu sendiri agar tahapan pembuatan gim yang akan dibuat 

lebih terstruktur dan apabila gim dikembangkan, pengembang tidak mengalami kesulitan 

dalam mengembangkan atau penyempurnaan gim tersebut.  

Berikut beberapa tahapan yang termasuk dalam skema perancangan gim: 

1. Subjek Penelitian 

2. Skenario Participatory design untuk ARCS 

a. Analisis model motivasi aspek : Attention 

b. Analisis model motivasi aspek : Relenace 

c. Analisis model motivasi aspek : Confidence 

d. Analisis model motivasi aspek : Satisfaction 

3. Perancangan Storyboard 

4. Perancangan desain 

Untuk penjelasan serta proses yang dilakukan dalam setiap skema perancangan gim akan 

dijabarkan melalui bebrapa subbab selanjutnya. 

3.3.1 Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan terhadap partisipan  kelas III SD N 1 NGELO yang terdapat 

di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.  Tahapan penentuan subjek untuk mementukan 

kesedian subjek, kesesuaian dengan kriteria penelitian, jenjang pedidikan, dan tingkat 

motivasi belajar. 
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Dari hasil observasi, subjek yang dapat memenuhi semua tahapan penentuan subjek 

adalah 24 orang. Dengan rata rata umur 8,9 tahun untuk kelas III di SD N 1 NGELO. Detail 

partisipan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 2 Data Subjek Penelitian.  

 

Tabel 3. 2 Data Subjek Penelitian 

No Nama Umur Hasil 

Pretest 

Kadar 

Motivasi 

Belajar 

(0-

100%) 

Menurut 

guru 

Kadar 

Motivasi 

Belajar (0-

100%) 

Peneliti 

1 Rafi Ahmas Fajar 9 75 60 Peneliti 

melakukan 

pengamatan 

selama 

sistem 

pembelajaran 

berlangsung 

pada pagi 

hari di 

sekolah. Dari 

pengamatan 

didapatkan 

kadar 

motivasi 

menurut 

peneliti 

adalah 70% 

dari 100 % 

mereka mau 

belajar dan 

mau 

2 Jalu Perabu Alit 9 70 60 

3 Erangga Bayu Setiawan 9 80 80 

4 Rafa Al-Qurni Putra Alina 10 65 90 

5 Rifky Erlangga 9 70 70 

6 Risqi Sandy Abdullah 9 60 80 

7 Verian Bagza 9 60 70 

8 Hafiz Dwi Ramadona 9 75 70 

9 Arya Budi Pratama 9 80 60 

10 Muhammad Fanani 

Alfabesta 

9 70 60 

11 Kiki Prasetyo 10 75 70 

12 Febry Rizky Valen Tina 9 60 50 

13 Vanda Wifariski Mailow 

Faisa 

9 65 70 

14 Annisa Sherry Liyana 10 65 60 

15 Ayu Farren Alsyifa 9 70 80 

16 Issevella Queena Ixchel 9 70 90 

17 Z. Zhalfa Ramayza P.  9 75 90 

18 Nelvina Cellesta Chiselin 9 65 90 

19 Asyifa Neila Kanza Putri 10 85 70 
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20 Vinza Florita 9 66 60 menikmati 

waktu 

belajar 

selamadi 

sekolah. 

21 Tsafira Qori Aninda 9 70 90 

22 Amelia Rahmadani 9 75 60 

23 Bening Grahana Ambareta 9 80 80 

24 Kayla Hazima Luthfia 9 70 80 

 Rata-rata 9,1 70,6 72,5 

 

Dari 24 partisipan dibentuk 6 kelompok belajar yang masing masing kelompok terdiri 

dari 4 partisipan. Pemilihan kelompok berdasarkan tingkat motivasi belajar partisipan di 

dalam kelas, tingkat pretest yang dilakukan peneliti dan prestasi partisipan pada tingkat kelas 

sebelumnya.  

3.3.2 Skenario Participatory design untuk ARCS  

Participatory design (PD)  pada penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa proses. 

Scenario PD ini dirangkap dengan analisis model motivasi ARCS guna mempermudah 

pengimplementasian pada pengembangan gim tersebut. Setiap proses yang dilakukan tidak 

harus diselesaikan secara berurutan , sehingga pengerjaan setiap proses dapat juga dilakukan 

secara bersamaan. Setiap proses dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih iterasi pengerjaan. 

Proses dibedakan bersamaan dengan proses analisis model motivasi ARCS.  

Berikut adalah beberapa proses pada participatory design yang dilakukan : 

a. Analisis model motivasi aspek : Attention 

1. Iterasi I : Penentuan Judul Gim 

2. Iterasi II : Penentuan Bentuk Gim 

3. Iterasi III: Penentuan Tema Gim 

4. Iterasi IV: Penentuan Tombol dengan ikon 

5. Iterasi V : Penentuan Tombol dengan text 

6. Iterasi VII : Penentuan Jenis Soal 

b. Analisis model motivasi aspek : Relenace 

1. Iterasi VIII : Penentuan Penyampaian Materi 

2. Iterasi IX : Penentuan Penyampaian Materi 

c. Analisis model motivasi aspek : Confidence 

1. Iterasi X : Penentuan Judul Gim 

d. Analisis model motivasi aspek : Satisfaction 

1. Iterasi XI : Penentuan Penyampaian Materi 
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2. Iterasi XII : Penentuan Penyampaian Materi 

Analisis model motivasi aspek: Attention 

Analisis model motivasi aspek attention dilakukan bebarengan dengan metode PD 

dengan melakukan beberapa scenario proses. Aspek yang diujikan dalam skenario PD 

tersebut berhubungan dengan meningkatkan motivasi partisipan berdasarkan aspek 

attention(perhatian). Pada proses analisis motivasi aspek perhatian terdapat beberapa proses 

participatory design diantaranya: 

1. Iterasi I : Proses Penentuan Judul Gim 

Proses penentuan judul gim bertujuan untuk mengetahui tingat keinginan partisipan 

dalam memainkan gim berdasarkan judul yang ditawarkan. Selain itu, proses penentuan judul 

juga bertujuan guna meningkatkan pertahian partisipan dalam pengembangan gim. 

Kombinasi judul gim yang ditawarkan dalam tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

Proses penentuan judul gim yang ditawarkan dapat diikuti oleh seluruh partisipan dalam 

kelas III SD N Ngelo 1. Hasil dari pengujian dapat dlihat pada Tabel 3. 3 Hasil Pengujian 

Judul Gim. 

 

Tabel 3. 3 Hasil Pengujian Judul Gim 

No. Identitas kelompok pilihan Keterangan Khusus 

1 Kelompok 1 1 - 

2 Kelompok 2 1 Sesuai dengan gim yang ingin 

diusulkan 

3 Kelompok 3 2 - 

4 Kelompok 4 3 Sesuai dengan gim yang 

diusulkan, suka bentuk fontnya 

5 Kelompok 5 1 - 

6 Kelompok 6 3 Suka bentuk fontnya 

Gambar 3. 1 Judul Gim 1, Judul Gim 2,  dan Judul Gim 3 
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Dari hasil pengujian yang dilakukan kepada 6 kelompok partisipan, didapatkan 3 

kelompok belajar memilih menggunakan pilihan pertama. Salah satu kelompok 

mengunggapkan alasan khusus memilih judul tersebut dikarenakan kesesuaian dengan gim 

yang diusulkan dan dikembangkan. 2 kelompok partisipan diantanya memilih menggunakan 

judul ke-3, dengan alasan khusus menyukai bentuk font yang ditawarkan. 

Rekomendasi  

Rekomendai yang diapatkan dari proses pengujian judul gim adalah terpilihnya judul gim 

plihan pertama dikarenakan mayoritas partisipan memilih pilihan pertama. Selanjutnya proses 

pemilihan warna yang dilkukan secara langsung di dalam kelas.  

2. Iterasi II: Proses Penentunan Bentuk Gim  

Proses penentuan Bentuk Gim bertujuan guna mengetahui seberapa perhatian partisipan 

dengan gim yang akan dibagun. Bentuk gim edukasi yang ditawarkan  mengaju pada sistem 

pembelajaran dalam buku sekolah . Usulaan Kombinasi yang ditawarkan berdasarkan sistem 

belajar disekolah. Kombinasi bentuk gim ditawarkan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Contoh gim pilihan ganda, Contoh gim esai, dan Contoh Gim 

Drag and drop 
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Sama halnya dengan proses sebelumnya, kelompok partisipan dapat mengikuti seluruh 

proses iterasi  penentuan bentuk gim tersebut. Hasil dari pengujian dapat dlihat pada Tabel 3. 

4 Hasil Pengujian Bentuk Gim . 

 

Tabel 3. 4 Hasil Pengujian Bentuk Gim 

No Identitas 

Kelompok 

Kuis : Pilihan 

Ganda 

Kuis : 

Esai 

Darg 

and 

Drop 

Mencocokkan keterangan 

1 Kelompok 1 I I - - Kemudahan dan 

kemiripan 

selama 

pembelajaran 

dikelas 

2 Kelompok 2 I I I I Mirip ulangan 

dan ujian di 

sekolah 

3 Kelompok 3 I I I - Mirip ulangan 

dan ujian di 

sekolah 

4 Kelompok 4 I - I - Mirip ulangan 

dan ujian di 

sekolah 

5 Kelompok 5 I I - 1 Mirip ulangan 

dan ujian di 

sekolah 

6 Kelompok 6 I - I I Mirip ulangan 

dan ujian di 

sekolah 

Gambar 3. 3 Contoh Gim Mencocokkan serta Mengingat 
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Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan kepada partisipan, seluruh kelompok 

partisipan memilih bentuk kuis gim dikarenakan memudahkan dalam belajar dan kesesuaian 

cara ujian disekolah. Kelompok partisipan tersebut tidak hanya memilih bentuk pertama kuis 

gim pilihan ganda saja, melainkan digabungkan dengan bentuk kuis gim essay maupun 

bentuk drag and drop dan mencocokkan. Kelompok partisipan 1 dan 4 hanya memilih 2 tipe 

bentuk gim, dan kelompok 2 memilih untuk memakai 4 bentuk gim yang ditawarkan. Untuk 

kelompok partisipan 5 memilih dengan 3 bentuk gim saja. 

Rekomendasi 

Dari proses pengujian bentuk gim yang akan digunakan dalam pengembangan, peneliti 

mendapatkan rekomendasi berupa gim edukasi yang dibentuk memiliki beberapa konsep gim. 

Bentuk yang diinginkan dalam pengembangan gim edukasi ini adalah adanya gim berupa 

kuis pilihan ganda, kuis esai, dan drag and drop 

3. Iterasi III : Proses Penentunan Tema Gim  

Proses penentuan Tema  bertujuan guna mengetahui seberapa keteratarikan siswa untuk 

meningkatkan motivasi belajarnya dengan berlatih menggunakan tema tema permainan yang 

paliang disenangi. Konsep pemilihan tema gim edukasi tersebut berdasarkan beberapa 

pengalamana partisapan bermain sambil belajar sebelumnya. Kombinasi tema gim 

ditawarkan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3. 4 Tema berdasarkan kurikulum 2013, Tema Thiller, dan Tema 

Action 
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Pada proses iterasi ini, kelompok partisipan dapat mengikuti seluruh proses pengujian 

proses iterasi penentuan tema gim yang akan digunakan guna pengembangan gim edukasi ini.  

Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. 5 Hasil Pengujian Tema Gim. 

 

Tabel 3. 5 Hasil Pengujian Tema Gim 

No Identitas 

Kelompok 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

1 Kelompok 1 I - I - 

2 Kelompok 2 - I I - 

3 Kelompok 3 I - - - 

4 Kelompok 4 I I - - 

5 Kelompok 5 I - - - 

6 Kelompok 6 I I - - 

 

Dari hasil pengujian, 5 kelompok partisipan memilih untuk menggunakan tema 1 sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengembangan gim. Pada kelompok partisian 4, mereka juga 

memilih dikombinasikan dengan tema ke 2 yakni thiller. Sedangkan untuk kelompok 

partisipan 2 memilih tema 2 kombinasi tema thiller dan action. Peneliti melakukan pengujian 

dengan memberikan beberapa contoh tema gim yang akan dikembangkan. Sebagian besar 

kelompok partisipan memilih tema tersebut berdasarkan kesukaan partisipan terhadap contoh 

gim yang ditawarkan untuk memenuhi proses pengujian.  

Rekomendasi  

Gambar 3. 5 Tema Cute 



26 

 

Rekomendasi yang didapatkan dari preoses pengujian ini adalah tema gim yang paling 

diminati adalah tema dengan yang sesuai apa yang dipelajari disekolah, yakni tema dengan 

kesesuaian kurikulum 2013. 

4. Iterasi IV : Proses Penentuan Tombol dengan Ikon 

Proses penentuan tombol juga berhubungan dengan cara menarik perhatain siswa teradap 

gim yang ingin dibangun peneliti. Proses ini bertujuan untuk menentukan Tombol yang 

digunakan dalam pengembangan gim. tombol digunakan guna menjalankan suatu fungsi 

sebeleum bermaian, seperti fungsi mulai, next, back, on, off, dan lain sebagainya. Kombinasi 

untuk penentuan tombol dengan ikon yang diwarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

 

 

Sama halnya dengan proses sebelumnya, kelompok partisipan dapat mengikuti seluruh 

proses iterasi  penentuan tombol yang akan digunakan pada gim tersebut. Hasil dari 

pengujian dapat dlihat pada Tabel 3. 6 Hasil Pengujuan Tombol dengan Ikon. 

 

 

Tabel 3. 6 Hasil Pengujuan Tombol dengan Ikon 

No. Identitas kelompok pilihan Keterangan Khusus 

1 Kelompok 1 2 - 

2 Kelompok 2 1 - 

3 Kelompok 3 1 - 

4 Kelompok 4 3 - 

5 Kelompok 5 1 - 

6 Kelompok 6 3 - 

 

Dari hasil pengujian yang tercantu pada Tabel 3. 6 Hasil Pengujuan Tombol dengan Ikon 

diatas, 3 kelompok partisipan memeilih menggunakan pilihan Tombol pertama, 1 kelompok 

partisipan memilih Tombol kedua, dan 2 kelompok partisipan memilih menggunakan jenis 

Gambar 3. 6 Tombol Pertama, Tombol Kedua, dan Tombol Ketiga 



27 

 

Tombol ke- 3. Pada pengujian iterasi ini peneliti mengkhususkan untuk Tombol dengan 

lambang diatasnya saja sesuai dengan kombinasi yang ditawarkan. 

 

Rekomendasi  

Partisipan memberikan rekomendasi berupa penggunaan bentuk tombol yang pertama. 

Tombol pertama adalah tombol dengan ikon yang berbentuk lingkaran. Proses selanjutnya 

adalah pewarnaan tombol disesuaikan dengan keinginan patisipan yang dilakukan di dalam 

kelas.  

5. Iterasi V : Proses Penentuan Tombol dengan Text 

Proses penentuan tombol dengan text juga berhubungan dengan cara menarik perhatain 

siswa teradap gim yang ingin dibangun peneliti. Proses ini bertujuan untuk menentukan 

tombol yang digunakan dalam pengembangan gim. Tombol digunakan guna menjalankan 

suatu fungsi sebelum bermaian, seperti fungsi mulai, next, back, on, off, dan lain sebagainya. 

Kombinasi untuk penentuan Tombol dengan text yang diwarkan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pengujian tersebut, didapatkan data dan dapat dilihat pada Tabel 3. 7 Hasil 

Pengujian Tombol dengan Text. 

 

Tabel 3. 7 Hasil Pengujian Tombol dengan Text 

No. Identitas kelompok pilihan Keterangan Khusus 

1 Kelompok 1 4 - 

Gambar 3. 7 Tombol keempat, Tombol Kelima, Tombol Keenam 
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2 Kelompok 2 4 - 

3 Kelompok 3 5 - 

4 Kelompok 4 6 - 

5 Kelompok 5 4 - 

6 Kelompok 6 6 - 

 

Dalam Tabel 3. 7 Hasil Pengujian Tombol dengan Text sekian, jumlah yang memilih 

antara pilihan pertama, kedua dan ketiga sama dengan rasio yang didapatkan pada pengujian 

penentuan tombol pada iterasi perta. 3 kelompok partisipan memilih button keempat, 2 

kelompok partisipan memilih tombol keenam, dan 1 kelompok partisipan memilih bentuk 

tombol kelima.  

 

Rekomendasi  

Dari hasil pengujian tersebut, rekomendasi yang didapatkan oleh peneliti adalah 

penggunaan tombol keempat pada iterasi tombol ini.  Tombol dengan text yang diinginkan 

adalah tombol dengan bentuk kotak sedikit oval dibagian setiap ujungnya dan terdapat tulisan 

yang disesuaikan dengan fungsi nantinya. Proses selanjutnya adalah pemberian warna 

disesuaikan dengan keinginan partisapan.  

 

Akhir dari proses penentuan tombol yang dilakukan penetili adalah rekomendasi berupa 

penggunaan kombinasi antara button pertama dengan tombol keempat.   

6. Iterasi VI : Proses Penentuan Jenis Soal 

Proses penentujan jenis soal bertujuan guna mengetahui keinginan partisipan akan jenis 

soal yang akan diberikan setiap evalusi dari materi yang diberikan. Tujuan lain penentuan 

jenis soal tersebut guna mengetahui kompetensi belajar masing masing  partisipan. Dari 

observasi yang dilakukan, sebagain partisipan akan dapat menyelesaikan soal dengan 

petunjuk yang jelas yang jenis soal yang tidak begitu membingungkan. Disesuiakan dengan 

urustan proses penentuan bentuk gim dan tema gim, penentuan jenis soal direkomendasikan 

oleh guru serta seluruh partispan untuk menggunakan jenis jenis soal yang terdapat pada uji 

kompetensi partisipan setiap harinya untuk mata pelajaran Matematika. Penentuan jenis soal 

juga merupakan salah satu aspek dalam menarik minat partisipan dalam bermain gim guna 

belajar serta termotivasi selama melakukan pembelajaran di luar maupun di dalam kelas. 

 

Rekomendasi  
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Dari kesimpulan yang didapatkan selama observasi dan jawaban partisipan selama proses 

pengujian adalah penentuan soal disesuaikan dengan proses evaluasi serta pemberian materi 

dari buku pelajaran yang ada di sekolah. Jenis soal yang terdapat pada buku pelajaran 

disekolah berupa jenis soal kurikulum 2013 revisi 2018. 

Analisis model motivasi aspek: Relevance 

Analisis model motivasi aspek : relevance dilakukan bebarengan dengan metode PD 

dengan melakukan bebrapa scenario proses. Aspek yang diujikan dalam skenario PD tersebut 

berhubungan dengan meningkatkan motivasi partisipan berdasarkan aspek relevance 

(relevan). Pada proses analisis motivasi aspek relevan bertujuan guna meningkatkan motivasi 

anaka berdasarkan contoh contoh yang diajarkan akan berguna nantinya dilingkungan sehari-

hari. Terdapat beberapa proses participatory design guna mengetahui minat anak dalam 

meningkatkan motivasi dari aspek tinjauan pengajaran yang relevan, diantaranya:  

7. Iterasi VII : Proses Penentuan Jenis Penyampaian Materi 

Jenis penyampaian materi ini berfungsi untuk mengetahui kompetensi anak ketika sudah 

berada dilingkungan sehari hari. Kehidupan sosial partisipan juga berhubungan erat dengan 

aspek model motivasi relefan. Dari observasi yang dilakukan peneliti, anak cenderung 

menyukai pembelajaran yang dikakukan sesuai dengan keadaan realita. Apa yang dipelajari 

partisipan disekolah dapat dilakukan dan diterapkan dikehidupan sehari hari menjadikan anak 

lebih giat belajar dan termotivasi untuk belajar dikarenakan menurut mereka itu sangat 

berguna.  

Pada proses ini kombinasi yang ditawarkan oleh peneliti sebanyak 3, diantaranya : 

i. Materi biasa : penyampaian materi ini adalah penyampaian materi seperti 

menampilkan power point untuk presentasi dan contohnya, perbedaannya dengan 

penyampaian materi dengan yang di buku paket adalah yang satu pada bentuk 

fisik buku, satunya lagi dalam bentuk pada gim. 

ii. Materi dengan menggunakan video orang : penyampaian materi ini adalah 

penyampaian materi seperti guru yang sedang menerangkan materi kepada 

pastisipan akan tetapi dalam bentuk idio yang di compare dalam bentuk gim 

edukasi. 

iii. Materi dengan menggunakan video animasi : penyampaian materi ini adalah 

penyampaian materi dengan menggunakan berupa animasi guna manarik 

perhatian partisipan. Disisi lain, dengan bentuk animasi, materi yang ditampil bisa 
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berupa sebuah percakapan maupun kegiatan yang sebagian besar contohnya ada 

pada kehidupan sehari hari. 

Proses pengujian ini, seluruh partisipan yang tergabung dalam beberapa kelompok kecil dapat 

mengikuti seluruh kegiatannya. Hasil yang didapatkan dari pengujian ini dapat dilihat pada  

Tabel 3. 8 Hasil Jenis Penyampaian Materi. 

 

Tabel 3. 8 Hasil Jenis Penyampaian Materi 

 

Dari hasil pengujian pada partisipan didapatkan, 3 kelompok memilih penyampaian 

materi dengan menggunakan animasi dengan alasan sebagain besar adalah kesukaan 

partisipan menonton film animasi. 2 kelompok partisipan memilih untuk menggunakan 

penyampaian materi video, dengan alasan lebih menyukai jika melihat guru untuk 

menerangkan dan meberikan contoh saja untuk kehidupan sehari hari. Kemudian 1 kelompok 

No. Identitas 

Kelompok 

Biasa Video 

orang 

Video 

animasi 

Keterangan Khusus 

1 Kelompok 1 - - I Dikarenakan suka menonton kartun 

yang berupa animasi seperti upin 

ipin, doraemon, dll 

2 Kelompok 2 - - I Terkadang gim yang pernah 

dimainkan petnjuknya berupa 

penganimasian dan leih mudah 

paham 

3 Kelompok 3 - - I Sepertinya akan mudah saja jika 

belajar sambil melihat animasi 

pembelajaran 

4 Kelompok 4 - I - Lebih suka guru asli yang 

menerangkan 

5 Kelompok 5 I - - Karena suka baca buku dan 

ditengkan guru aja, walaupun udah 

digitalkan setidaknya partisipan 

merasakan belajar menggunakan 

teknologi 

6 Kelompok 6 - I -- Karena guru menerangkan lebih 

menyenangkan, dan contoh yang 

diberikan juga banyak 
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partisipan memilih untuk menyukai penyampaian materi yang biasa saja, alasan khusus 

karena mereka menyukai membaca dan mengaku belum pernah menggunakan teknologi. 

kelompok partisipan tersebut mengaku penyampaian materi yang penting memberikan contoh 

sesuai dengan kehidupan seharihari dan didigitalkan saja.  

 

Rekomendasi  

Dari rekomendasi yang didapatkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipan 

mengharapkan gim edukasi dengan penyampaian materi menggunakan animasi. Akan lebih 

menyenangkan bagi partisipan jika sistem belajar yang diberikan pada gim pembelajaran ini 

menggunakan animasi yang menarik banyak perhatian. 

 

8. Iterasi VIII : Proses Penentuan Isi Materi  

Dari hasil yang didapatkan selama observasi dan wawancara dengan seluruh partisipan, 

partisipan menuntuk untuk kesesuaian dengan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

tema kurikulum 2013. Dengan begitu, isi dari konten yang disampaikan juga menyampaiakn 

beberapa isi yang menyangkut pautkan dengan kehidupan sehari hari. Partisipan akan merasi 

relevansi apa yang diajarkan dikelas dan diberikan dikelas akan bermanfaat di kehidupan 

sehari hari. Menurut guru yang mengajar partisipan, beberapa materi partisipan akan sangat 

cepat belajar dan ada juga yang lambat dalam belajar. Kondisi yang semacam itu mempersulit 

guru guna memberikan dorongan motivasi anak jika tidak diberikan contoh-contoh yang 

relevan.  

Dari hasil wawancara dengan Guru serta merangkum keinginan partisipan, isi materi 

yang disampaikan dalam gim edukasi tersebut dapat disesuaikan dengan yang telah diajarkan 

selama proses pembelajaran dan kesesuaikan dengan kurikulum 2013 untu kelas III.  

Rekomendasi  

Isi materi yang diajarkan adalah semua yang diajarkan dalam kurikulum 2013 terkait 

Matematika dalam kehidupan sehari hari. Diharapkan partisipan dapat lebih mudah dalam 

mengerti dan termotivasi karena belajar dengan acara yang berbeda dari biasanya. 

 

Analisis model motivasi aspek: Confidence 

Analisis model motivasi aspek : confidence atau bias diartikan kepercayaan diri. Salah 

satu komponen model motivasi ARCS ini adalah kepercayaan diri. Analisis ini  dilakukan 

bebarengan dengan metode PD dengan melakukan beberapa scenario proses. Aspek yang 
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diujikan dalam skenario PD tersebut berhubungan dengan meningkatkan motivasi partisipan 

berdasarkan aspek confidence (kepercayaan diri). Pada proses analisis motivasi aspek 

kepercayaan diri bertujuan guna meningkatkan motivasi partisipan berdasarkan tingkatan 

kepercayaan diri partisipan dalam menyelesaiakn beberaa permasalahan. Adalah satu contoh 

kepercayaan diri adalah ketika anak dapat mngerjakan soal dan mendapatkan nilaiyang 

sepadan, anak akan lebih percaya diri untuk terus belajar dan termotivasi sistem belajarnya. 

Terdapat beberapa proses participatory design guna mengetahui minat anak dalam 

meningkatkan motivasi dari aspek kepercayaan diri. Proses PD pada scenario analisis tersebt 

adalah sebagai berikut : 

 

9. Iterasi IX : Proses Penentuan Level (tingkat kesulitan) 

Proses penentuan level bertujuan guna membangun kepercayaan diri partisipan terhadap 

kemampuan mereka. Tujuan lain dengan penentuan level adalah memungkin kan partisipan 

guna mengembangkan kemampuan mereka dan cara berfikir mereka sehingga bermanfaat 

untuk kepercayaan diri partisipan dalam beberapa aspek. Dari hasil observasi yang dilakukan 

peneliti kepada partisipan dan guru pengampu mata pelajaran, partisipan cenderung 

menyukai kesulitan yang bertahap. Guru juga menyampaikan, kebiasaan beberapa partisipan 

ketika mengerjakan suatu pekerjaan akan dimulai dengan mengerjakan soal yang menurut 

mereka mudah terlebih dahulu, dan akan berlanjut ke soal-soal yang lebih sulit dan semakin 

sulit. Partisipan percaya bahwa dengan menaikkan tingktan kesulitan dalam memecahkan 

bebrapa permasalahan pada soal yang diberikan dapat menambah motivasi belajar mereka 

sesuai dengan kamampuan mereka.  

Rekomendasi 

Dari hasil wawancara dengan guru dan observasi pada partisipan, mereka 

merokomendasikan menggunakan beberapa tingkat kesulitan setiap bentu gim yang 

direkomendasikan sebelumnya. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa gim edukasi tersebut 

dibagun dengan level. Level disini digambarkan dengan tingkatan tema pembelajaran yang 

ada di sekolah. Partisipan mengharapkan setiap level memiliki bentuk dan isi dari setiap 

masing masing tema.  

 

Analisis model motivasi aspek: Satisfaction   

Analisis model motivasi aspek : satisfaction (kepuasaan) merupakan salah satu 

komponen analisis untuk mengimplementasikan model motivasi ARCS pada gim yang akan 
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dikembangkan oleh peneliti. Analisis ini dilakukan bebarengan dengan metode PD yang 

untuk mendapatkan hasil yang sesui diharapkan oleh partisipan. Aspek yang diujikan dalan 

scenario PD tersebut berhungan dengan meningkatkan motivasi belajar partisipan 

mengimplementasikan model motivasi ARCS. Skenario PD yang telah disusun terdiri dari 

perencanaan hadiah dan evaluasi jawaban kepada partisipan. Sebelumnya, dalam observasi 

dan wawancara, partisipan merasa kepuasan adalah ketika mereka mendapatkan reward atas 

apa yang mereka dapatkan, enatah itu dari guru berupa nilai, ataupun dari orang tua. Mereka 

menganggap pujian termasuk sebuah keinginan yang ingin dicapai ketika mereka berhasil 

melaukan sebuah tugas yang diberikan. Oleh karena itu peneliti menawarkan melakukan 

pengujian dengn 2 proses PD yang berhubungan dengan kepuasan. 

10. Iterasi X : Proses Penentuan Hadiah dalam Gim 

Proses penenetuan hadiah gim merupakan salah satu tujuan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar partisipan berdasarkan tingkat kepuasan mereka ketika belajar 

dikelas maupun di luar kelas. Dalam gim yang akan dikembangkan, siswa diberikan beberapa 

kombinasi yang ingin didapatkan ketika mereka berhasil menyelesaiakan permaslahan yang 

diberikan dalam gim.  Dalam hal ini peneliti menawarkan kombinasi berupa hal hal berikut : 
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Pada proses pengujian ini, seluruh siswa yang tergabung dalam beberapa kelompok 

partisipan kecil dapat mengikut kegiatan tersebut. Dari hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 3. 9 Penentuan Hadiah dalam Gim. 

 

Tabel 3. 9 Penentuan Hadiah dalam Gim 

No. Identitas 

Kelompok 

Skor Ucapan Keduanya Keterangan Khusus 

1. Kelompok 1 - - I Seluruh partsisipan 

menyukai pujian dan untuk 

skor, partisipan merasa 

mereka pantas mendapatkan 

skor setalh melakukan tugas 

yan diberikan sehingga 

mereka tau hasil dari proses 

pbelajar mereka selama ini. 

2. Kelompok 2 - - I 

3. Kelompok 3 - - I 

4. Kelompok 4 - - I 

5. Kelompok 5 - - I 

6. Kelompok 6 - - I 

 

Dari hasil pengujian tersebut 100% kelompok partisipan memilih menggunakan 

keduanya guna mengetahui tingkat keberhasilan mereka. Untuk ucapan yang diharapkan dari 

beberapa kelompok partisipan karena mereka menyukai pujian yang akan diberikan oleh guru 

yang mengampu mata pelajaran dan ketika mereka mendapatkan hasil yang baik pula, pujian 

dari orang tua juga menjadi salah satu acuan meningkatkan motivasi belajar partisipan.  

Rekomendasi  

Pengujian penentuan hadiah dalam gim dapat disimpulkan bahwa partisipan 

merekomendasikan hadiah dalam gim yang diberikan nantinya adalah berupa skor yang dapat 

Gambar 3. 9 Skor dan Ucapan/Tropy 
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menjadikan tolak ukur kemampuan mereka. Sedangkan ucapan dijadikan mereka sebagai 

penyemngat untuk terus memainkan gim yang akan dikembangkan.  

11. Iterasi XI : Penentuan Evaluasi Jawaban 

Proses evaluasi jawaban merupakan salah satu proses yang bertujuan guna memberikan 

penawaran kepada partisipan terkait evalusi yang di dalamnya menyangkut jawaban atas 

tugas-tugas yang telah diberikan kepada spartisipan sebelumnya. Kombinasi yang ditawarkan 

dalam evalusi ini adalah sebagai berikut: 

i. Satu soal selesai kemudian evaluasi (dalam satu level) : pada evalusi jenis ini, 

partisipan yang selesai bermain setiap menyelesaian satu soal, akan diberikan 

evalusi atas jawaban yang benar jika mereka menjawab jawaban dengan salah. 

ii. Semua soal selesai kemudian evalusi (dalam satu level) : pada evaluasi jenis ini, 

partisipan yang telah selesai bermain dalam setiap paket permainannya, akan 

diberikan evalusi diakhir setelah mendatkan hadiah yang didapatkan dalam gim.  

iii. Tidak perlu ada adanya evalusi (dalam satu level): pada evalusi ini, merupakan 

jenis evalusi yang tidak perlu dicantumkan dalam gim, hanya perlu dilakukan 

secara manual yakni meminta guru pendamping untuk menjelaskan letak 

kesalahannya. 

 

Sama halnya dengan proses sebelum ini, seluruh partisipan dapat mengikuti proses 

pengujian yang diawarkan oleh peneliti. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. 10 

Penentuan Evaluasi Jawaban. 

 

Tabel 3. 10 Penentuan Evaluasi Jawaban 

No. Identitas 

Kelompok 

Pilihan 

1 

Pilihan 

2 

Pilihan 

3 

Keterangan Khusus 

1 Kelompok 1 I - - Belajar akan cukup detail jika 

evalusi yang diberikan kesetiap 

soal yang diberikan 

2 Kelompok 2 I - - 

3 Kelompok 3 - I - Seperti dikelas, evaluasi setelah 

selesai dan mulai mencocokkan 

jawaban 

4 Kelompok 4 - I - 

5 Kelompok 5 - I - 

6 Kelompok 6 I - - Tidak ada alasan khusus 
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Dari Tabel 3. 10 Penentuan Evaluasi Jawaban yang ada diatas, dapat disimpulkan 

bahwahasil yang didapatkan adalah berupa seimbang. 50% dari jumlah kelompok partisipan 

memilih pilihan pertama dengan alasan sebagain besar siswa akan belajar dengan 

mengenangkan dan cukup mendetail jika diberika evalusi setelah mengerjakan soal dan entah 

itu benar atau salah. Kemudian 50% lainnya memilih menggunakan pilihan kedua yakni jika 

selesai mengerjakan soal seluruhnya baru dievalusi bebarengan dengan keluarnya hadiah 

yang didapatkan. Dikarenakan hasil yang berimbang, peneliti berdiskusi dengan guru 

pengampu mata pelajaran tersebut, dan membicarakan terkait evalusi belajar siswa selama 

dikelas dana apa yang membuat anak senang belajar dikelas. Dari kegiatan tersebut, guru 

menyatakan bahwa siswa cenderung suka menyesaikan permasalahan dan dievalusi 

kemudian baru menyelesaikan permasalahan lainnya.  

Rekomendasi  

Dari hasil pengujian dan berdiskusi dengan guru, peneliti mendapatkan rekomendasi 

yang lebih dominan untuk menggunakan pilihan perta yakni setiap berhasil menyelesaikan 

soal, aka ada evalusi jawaban benarnya.  

 

3.2.3 Perancangan Storyboard 

Sebelum proses implementasi dari pengembangan gim, konsep yang telah didapatkan 

melalui proses iterasi dengan metode participatory design dapat digambarkan dalam bentuk 

storyboard. Berikut merupakan storyboard dari gim yang akan dikembangkan 

mengimplementasikan model ARCS bagi siswa sekolah dasar kelas III. 

 

 

 

Gambar 3. 10 Storyboard Halaman Awal 
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Pada Gambar 3. 10 Storyboard Halaman Awal adalah storyboard untuk halaman awal 

dari gim edukasi Matematika untuk siswa sekolah dasar kelas III. Pada halaman ini, terdapat 

judul dari gim yang dikembangkan serta bebrapa tombol untuk masuk dalam beberapa menu 

pilihan. Pertama ada tombol “play” yang berfungsi untuk masuk dalam menu permainan yang 

sebelumnya telah dikonsepkan. Kemudia tombol “materi ajar”, tombol ini bersungsi guna 

melanjutkan pada halaman menu ajar yang terdapat beberapa tema pembelajaran seperti yang 

telah diajarkan dikelas. Tombol “tentang”, merupakan tombol untuk masuk halaman pembuat 

gim. Terakhir tombol “keluar” untuk keluar dari gim edukasi Matematika. Setiap tombol 

yang di klik akan mengeluarkan efek suara, dan halaman ini akan memulai backsound begitu 

gim mulai dibuka atau dimainkan. 

 

 

 

Pada Gambar 3. 11 Storyboard Halaman Pilih Tema Permainan adalah storyboard untuk 

halaman pilih tema permainan diawal gim sebelum memulai permainan. Tema yang 

dicantumkan disesuiakan dengan tema kurikulum 2013 untuk kelas III. Dalam halaman ini, 

terdapat 4 menu tema, diataranya tema 5, tema 6, tema 7, dan tema 8. Menu home juga 

terdapat dalam halaman ini. Ketika menu “tema 5” di klik akan menuju halaman petunjuk 

permainan “level 1”. Ketika menu “tema 6” di klik akan menuju halaman petunjuk permainan 

“level 2”. Ketika menu “tema 7” di klik akan menuju halaman petunjuk permainan “level 

3”.dan Ketika menu “tema 8” di klik akan menuju halaman petunjuk permainan “level 4”. 

Serta jika “ujian akhir” di klik akan menuju halaman petunjuk permainan “level 5”. Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Ketika tombol “home” di klik akan 

Gambar 3. 11 Storyboard Halaman Pilih Tema Permainan 
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kembali pada halaman awal permainan. Semua tombol yang ada dalam halaman ini, memiliki 

efek suara jika di klik. 

 

 

 

 

Pada Gambar 3. 12 Storyboard Halaman Petujuntuk Permainan Level 1, Halaman 

Petujuntuk Permainan Level 2, Halaman Petujuntuk Permainan Level 3,dan Halaman 

Petujuntuk Permainan Level 4 adalah storyboard untuk halaman petunjuk sebelum masuk 

dalam misi permainan. Dalam masing-masing halaman tersebut terdapat tombol “menu 

permainan” untuk kembali pada halaman pilih tema permainan. Dan tombol “bermain” untuk 

melanjutkan pada halaman bermain yang sesungguhnya. Music backsound tetap aktif setelah 

pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman ini, memiliki efek suara jika 

di klik. 

 

Gambar 3. 12 Storyboard Halaman Petujuntuk Permainan Level 1, Halaman 

Petujuntuk Permainan Level 2, Halaman Petujuntuk Permainan Level 3,dan Halaman 

Petujuntuk Permainan Level 4 
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Pada Gambar 3. 13 Storyboard Halaman Permainan Tema 1 adalah storyboard untuk 

halaman permaianan tema 1 yakni “Cuaca”. Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang 

akan muncul diantaranya adalah menu “keluar” dilambangkan dengan silang, untuk keluar 

dari permainanan yang sedang dimainkan jika dalam keadaan mendesak tidak bisa 

menyelesaian permainan. Pada halamaan ini terdapat kolom “soal” dan kolom “jawab” untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Halaman ini menunjukkan jenis permainan kuis 

dengan soal esai. Tombol “jawab” digunakan saat kan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Terdapat kolom “skor” untuk menyimpan nilai dari setiap menjawab benar jawaban, serta 

kolom “timer” untuk menunjukkan waktu yang diberikan setiap masing masing soal. Jika 

ketika kita meng klik “jawab” dan jawaban yang kita berikan benar akan muncul notifikasi 

jika jawaban benar, dan jika menjawab salah akan keluar notifikasi jika jawaban dari soal 

tersebut salah. Setelah keluar notifikasi, soal otomatis akan terganti dengan soal selanjutnya. 

Music backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam 

halaman ini, memiliki efek suara jika di klik. 

Gambar 3. 13 Storyboard Halaman Permainan Tema 1 



40 

 

 

 

Pada Gambar 3. 14 Storyboard Halaman Permainan Tema 2 adalah storyboard untuk 

halaman tema 2 yakni “Energi dan Perkembangannya”. Pada halaman ini terdapat beberapa 

menu yang akan muncul diantaranya adalah menu “keluar” dilambangkan dengan silang, 

untuk keluar dari permainanan yang sedang dimainkan jika dalam keadaan mendesak tidak 

bisa menyelesaian permainan. Terdapat kolom soal untuk menampilkan soal yang diberikan 

serta kolom jawaban pilihan ganda. Untuk menjawab soal yang diberikan, pemain cukup 

meng-klik jawaban yang menutnya benar saja. Kemudian, tombol “Next” dilambangkan 

dengan gambar panah ke kanan. Tombol “Next” tersebut akan muncul setelah kita menjawab 

dengan cara meng klik jawaban A/B/B/D. Terdapat kolom “skor” untuk menyimpan nilai dari 

setiap menjawab benar jawaban, serta kolom “timer” untuk menunjukkan waktu yang 

diberikan setiap masing-masing soal.  Music backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman 

ini. Semua tombol yang ada dalam halaman ini, memiliki efek suara jika di klik. 

Gambar 3. 14 Storyboard Halaman Permainan Tema 2 

Gambar 3. 15 Storyboard Halaman Permainan Tema 3 
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Pada Gambar 3. 15 Storyboard Halaman Permainan Tema 3 adalah storyboard untuk 

halaman tema 3 yakni “Perkembangan Teknologi”. Pada halaman ini terdapat beberapa menu 

yang akan muncul diantaranya adalah menu “keluar” dilambangkan dengan silang, untuk 

keluar dari permainanan yang sedang dimainkan jika dalam keadaan mendesak tidak bisa 

menyelesaian permainan. Pada halaman ini menerapkan permianan  drag and drop. Terdapat 

kolom “soal” untuk menampilkan soal yang diberikan dan terdapat kolom “jawab” untuk 

meletakkan jawaban yang perlu di drag dari kolom “jawaban”. Jika setelah menjawab, klik 

tombol “cek jawaban” untuk melihat jawaban yang dimasukkan benar atau tidak. Terdapat 

kolom “skor” untuk menyimpan nilai dari setiap menjawab benar jawaban, serta kolom 

“timer” untuk menunjukkan waktu yang diberikan setiap masing-masing soal.  Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik. 

 

 

Pada Gambar 3. 16 Storyboard Halaman Notifikasi Tema 3 adalah storyboard untuk 

halaman notifikasi tema 3 yakni “Perkembangan Teknologi”. Halaman ini terdapat tombol 

“Next” yang akan muncul setelah menjawab pertanyaan sebelumnya. Jika hasil dari cek 

jawaban bernilai benar semua, maka akan muncul notifikasi “hebat”. Apabila salah stau 

Gambar 3. 16 Storyboard Halaman Notifikasi Tema 3 
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jawaban saja bernilai salah maka notifikasi “evaluasi” yang akan muncul. Setelah 

mendapatkan notifikasi, klik “Next” untuk melanjutkan pada halamn soal yang baru. Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik.  

 

 

 

Pada Gambar 3. 17 Storyboard Halaman Permainan Tema 4 Versi 1 adalah storyboard 

untuk halaman tema 4 yakni “Praja Muda Karana”. Pada halaman ini terdapat beberapa menu 

yang akan muncul diantaranya adalah menu “keluar” dilambangkan dengan silang, untuk 

keluar dari permainanan yang sedang dimainkan jika dalam keadaan mendesak tidak bisa 

menyelesaian permainan. Pada halaman ini menerapkan permianan  drag and drop. Terdapat 

kolom “soal” untuk menampilkan soal yang diberikan dan terdapat kolom “jawab” untuk 

meletakkan jawaban yang perlu di drag dari kolom “jawaban”. Jika setelah menjawab, klik 

tombol “cek jawaban” untuk melihat jawaban yang dimasukkan benar atau tidak. Terdapat 

kolom “skor” untuk menyimpan nilai dari setiap menjawab benar jawaban, serta kolom 

“timer” untuk menunjukkan waktu yang diberikan setiap masing-masing soal.  Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik. 

Gambar 3. 17 Storyboard Halaman Permainan Tema 4 Versi 1 
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Pada Gambar 3. 18 Storyboard Halaman Notifikasi Tema Tema 4 Versi 1 adalah 

storyboard untuk halaman notifikasi tema 4 yakni “Praja Muda Karana”. Halaman ini 

terdapat tombol “Next” yang akan muncul setelah menjawab pertanyaan sebelumnya. Jika 

hasil dari cek jawaban bernilai benar semua, maka akan muncul notifikasi “hebat”. Apabila 

salah stau jawaban saja bernilai salah maka notifikasi “evaluasi” yang akan muncul. Setelah 

mendapatkan notifikasi, klik “Next” untuk melanjutkan pada halamn soal yang baru. Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik. 

 

Gambar 3. 18 Storyboard Halaman Notifikasi Tema Tema 4 Versi 1 
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Pada Gambar 3. 19 Storyboard Halaman Permainan Tema 4 Versi 2 adalah storyboard 

untuk halaman tema 3 yakni “Praja Muda Karana”. Pada halaman ini terdapat beberapa menu 

yang akan muncul diantaranya adalah menu “keluar” dilambangkan dengan silang, untuk 

keluar dari permainanan yang sedang dimainkan jika dalam keadaan mendesak tidak bisa 

menyelesaian permainan. Pada halaman ini menerapkan permianan  drag and drop. Terdapat 

kolom “soal” untuk menampilkan soal yang diberikan dan terdapat kolom “jawab” untuk 

meletakkan jawaban yang perlu di drag dari kolom “jawaban”. Jika setelah menjawab, klik 

tombol “cek jawaban” untuk melihat jawaban yang dimasukkan benar atau tidak. Terdapat 

kolom “skor” untuk menyimpan nilai dari setiap menjawab benar jawaban, serta kolom 

“timer” untuk menunjukkan waktu yang diberikan setiap masing-masing soal.  Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 19 Storyboard Halaman Permainan Tema 4 Versi 2 
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Pada Gambar 3. 20 Storyboard Halaman Notifikasi Tema Tema 4 Versi 2 adalah 

storyboard untuk halaman notifikasi tema 4 yakni “Praja Muda Karana”. Halaman ini 

terdapat tombol “Next” yang akan muncul setelah menjawab pertanyaan sebelumnya. Jika 

hasil dari cek jawaban bernilai benar semua, maka akan muncul notifikasi “hebat”. Apabila 

salah stau jawaban saja bernilai salah maka notifikasi “evaluasi” yang akan muncul. Setelah 

mendapatkan notifikasi, klik “Next” untuk melanjutkan pada halamn soal yang baru. Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 20 Storyboard Halaman Notifikasi Tema Tema 4 Versi 2 
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Pada Gambar 3.27 Storyboard Halaman Permainan Tema 4 Versi 3 adalah storyboard 

untuk halaman tema 3 yakni “Praja Muda Karana”. Pada halaman ini terdapat beberapa menu 

yang akan muncul diantaranya adalah menu “keluar” dilambangkan dengan silang, untuk 

keluar dari permainanan yang sedang dimainkan jika dalam keadaan mendesak tidak bisa 

menyelesaian permainan. Pada halaman ini menerapkan permianan  drag and drop. Terdapat 

kolom “soal” untuk menampilkan soal yang diberikan dan terdapat kolom “jawab” untuk 

meletakkan jawaban yang perlu di drag dari kolom “jawaban”. Jika setelah menjawab, klik 

tombol “cek jawaban” untuk melihat jawaban yang dimasukkan benar atau tidak. Terdapat 

kolom “skor” untuk menyimpan nilai dari setiap menjawab benar jawaban, serta kolom 

“timer” untuk menunjukkan waktu yang diberikan setiap masing-masing soal.  Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik. 

Gambar 3. 21 Storyboard Halaman Permainan Tema 4 Versi 3 



47 

 

 

 

Pada Gambar 3.27 Storyboard Halaman Notifikasi Tema Tema 4 Versi 2 adalah 

storyboard untuk halaman notifikasi tema 4 yakni “Praja Muda Karana”. Halaman ini 

terdapat tombol “Next” yang akan muncul setelah menjawab pertanyaan sebelumnya. Jika 

hasil dari cek jawaban bernilai benar semua, maka akan muncul notifikasi “hebat”. Apabila 

salah stau jawaban saja bernilai salah maka notifikasi “evaluasi” yang akan muncul. Setelah 

mendapatkan notifikasi, klik “Next” untuk melanjutkan pada halamn soal yang baru. Music 

backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman 

ini, memiliki efek suara jika di klik. 

 

 

Gambar 3. 22 Storyboard Halaman Notifikasi Tema Tema 4 Versi 3 
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Pada Gambar 3. 23 Storyboard Halaman Tampilkan Skor adalah storyboard halaman 

yang menyatakan bahwa soal yang dikerjakan sudah selesai semua, dan akan muncul total 

nilai yang didapatkan oleh pemain. Halaman ini terdapat kolom “ucapan serta skor” yang 

telah didapatkan selama bermain.  

Pada halaman ini terdapat tombol “mengulang” untuk megulangi permainan jika ingin 

mengulang, kemudian tombol “home” untuk kembali ke menu awal permainan, dan tombol 

“menu permainan” untuk kembali ke halaman pilih telah tema permainan. Music backsound 

tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang ada dalam halaman ini, 

memiliki efek suara jika di klik. 

 

Pada Gambar 3. 24 Storyboard Halaman Materi Ajar adalah storyboard halaman menu 

materi ajar yang akan diberikan. Dalam menu ini terdapat bererapa tema yang diajarkan 

sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Halaman ini memiliki tombol “home” untuk 

kembali pada halaman awal gim edukasi Matematika tersebut. Dalam halaman ini, terdapat 4 

menu tema, diataranya tema 5, tema 6, tema 7, dan tema 8. Menu home juga terdapat dalam 

halaman ini. Ketika menu “tema 5” di klik akan menuju halaman ajar “tema 5”. Ketika menu 

“tema 6” di klik akan menuju halaman halaman ajar “tema 6”. Ketika menu “tema 7” di klik 

akan menuju halaman ajar “tema 7”. Ketika menu “tema 8” di klik akan menuju halaman ajar 

“tema 8”. Music backsound tetap aktif setelah pindah ke halaman ini. Semua tombol yang 

ada dalam halaman ini, memiliki efek suara jika di klik. 

 

Gambar 3. 24 Storyboard Halaman Materi Ajar 

VIDEO 
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Pada Gambar 3. 25 Storyboard Halaman Tema Belajar Video Animasi untuk storyboard 

halaman tema belajar berupa video animasi yang telah dipilih. Pada halaman ini, terdapat 

tombol “next” dan “back” untuk melihat beberapa materi yang diberikan pada tema tersebut. 

Terdapat tombol “Menu” untuk kembali pada halaman materi ajar. Pada halamana ini 

terdapat tombol “play”, “pause”, dan “stop” dari materi dalam bentuk video yang 

ditampilkan. Ketika tombol “Next” di klik maka akan berlanjut ke halaman latihan soal dari 

setiap tema pelajaran.   

 

 

Gambar 3. 25 Storyboard Halaman Tema Belajar Video Animasi 

Gambar 3. 26 Storyboard Halaman Latihan Soal, Halaman Siap Bermain 
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Pada Gambar 3. 26 Storyboard Halaman Latihan Soal, Halaman Siap Bermain untuk 

storyboard latihan soal yang telah dipilih dan jika halaman latihan telah usai akan muncul 

halaman siap bermain. Pada halaman ini, terdapat tombol “Next” dan “Back” untuk melihat 

beberapa materi yang diberikan pada tema tersebut. Terdapat tombol “Menu” untuk kembali 

pada halaman materi ajar. Selain halaman soal,  pada halaman siap bermain terdapat tombol 

“Back” jika ingin kembali pada halaman latihan soal. Tombol “Ya”  jika di klik akan menuju 

halaman petunjuk permainan level disesuaikan dengan tema yang dipilih sebelumnya di 

halaman menu ajar. Jika tombol “Tidak” yang diberi perintah klik maka akan menju halaman 

“Home”. 

 

 

Pada Gambar 3. 27 Storyboard untuk Halaman Tentang untuk storyboard halaman 

tentang yang menampilkan informasi pembuat gim Matematika tersebut. Halaman ini juga 

terdapat tombol “kembali/tutup” untuk kembali ke halaman awal gim edukasi Matematika 

tersebut.  

 

3.2.4 Perancangan Desain Gim 

Rangan pengembangan “gim edukasi Matematika dengan ARCS” disusun dalam bentuk 

tabel. Dapat dilihat pada Tabel 3. 11 Perancangan Desain Gim. 

 

Tabel 3. 11 Perancangan Desain Gim 

Judul Gim FunMath 3rd 

Genre Gim Edugim 

Gambar 3. 27 Storyboard untuk Halaman Tentang 
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Sasaran Partisipan SD kelas III di SD N 1 Ngelo 

Gambaran Umum  Gim ini dimainkan dengan desktop windows 8/10 

 Gim bersifat single palayer atau dapat dimainkan satu 

user. 

 Gim terdiri dari 2 bagian, pertama bagian materi dan 

kedua bagian bermain 

 Setiap selesai melawati materi, partisipan dapat bermain 

sesuai dengan tema yang diberikan 

 Partisipan dapat langsung bermain tanpa harus melewati 

materi yang diberikan sebelumnya dengan menekan 

tombol “play”, dan permainan akan segera dimulai. 

Kebutuhan Sistem Platform : Notebook 

Sistem Operasi : Windows 

Skenario User harus memahami materi sebeleum melakukan 

permainan sambil belajar. Permianan yang diberikan 

sesui dengan tingkatan kesulitan dan keinginan 

partisipan. Setiap akan melakukan permainan dan 

mengerjakan tgas, akan diberikan petunjuk penyelesaian 

tugas tersebut. 

 

Gim Edukasi Matematika Mengimpementasikan Model Motivasi ARCS ini memiliki 

konsep gim dengan tema berbeda beda setiap sisi pembelarannya.  

1. Pembelajaran pertama adalah dengan tema “Cuaca”. 

Konsep pada pembelajaran ini adalah dimana terdapat 3 anak sekolah yang inin tahu 

tentang pechan. 1 dengan jenis kelamin perempuan dan 2 dengan jenis kelamin lelaki. Si 

anak perempuan iberikan tugas oleh ibunya untuk membeli semangka dipasar, dan 

setelah pulang dari pasar anak tersebut akan membaginya dengan teman teman yang 

sedang bermain ke rumah si anak perempuan. Di dalam pembelajaran menyantumkan 

unsur unsur mengenai pecahan serta cara pengoprasiannya. 

Evaluasi pembelajaran tema disebut dengan level 1 yakni kuis gim esai. 

2. Pembelajaran pertama adalah dengan tema “Energi dan Perkembangannya”. 

Konsep pada pembelajaran tema ini adalah dimana terdapat 3 anak yang ingin 

mengetahui tentang waktu dan satuannya, serta tentang satuan panjang. 1 dengan jenis 
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kelamin perempuan dan 2 dengan jenis kelamin lelaki. Mereka bertiga sedang belajar 

dirumah si anak perempuan. Di dalam pembelajaran ini menyantumkan unsur unsur 

mengenai satuan waktu dan satuannya serta satuan panjang, 

Evaluasi pembelajaran tema disebut dengan level2 yakni kuis gim pilihan ganda. 

3. Pembelajaran pertama adalah dengan tema “Perkembangan Teknologi”. 

Konsep pada pembelajaran ini adalah dimana terdapat 2 anak dengan kelamin lelaki 

dan perempuan sedang menjemput salah satu temannya di bandara. Di bandara teman 

lelaki yang dijemput memberikan sekotak kue dengan pembungkus yang berbentuk 

trapesium. Dalam pembelajaran tema ini menyantumkan unsur unsur pembelajaran mulai 

dari mengenali keliling bangun datar dan luas bangun datar dalam satuan persegi. 

Evaluasi pembelajaran tema disebut dengan level 3 yakni gim dengan bentuk kuis 

drag and drop.  

4. Pembelajaran pertama adalah dengan tema “Praja Muda Krana”. 

Konsep pada pemelajaran ini adalah terdapat dua anak, satu laki laki dan satu 

perempuan. Kedua anaka tersebut sedang mengikuti rangkaian kegiatan pramuka di 

sekolahnya. Dalam melakukan kegiatan mereka menemukan bberapa bentuk sudut yang 

perlu dipelajari serta macam macamnya. Sehingga pada pembeljaran ini mengandung 

unsur pembelajaran sudut dan membaca diagram. 

Evaluasi pembelajaran tema disebut dengan level 4 yakni gim dengan bentuk kuis 

drag and drop.  

5. Dan pada konsep yang terakhir tidak terdapat materi pembelajaran melainkan langsung 

dengan uji evaluasi seluruh pembelajaran. Konsep ini disebutkan pada level 5. 

 

3.2.5 Perancangan Pengujian 

Pengunaan Skala Likert 

Pengujian yang dilakukan guna mengetahui hasil pengembangan gim edukasi tersebut 

diolah menggunakan metode skala likert. Data yang didapatkan, akan diolah untuk 

mendapatkan kesimpulan partisipan terhadap gim edukasi yang diinginkan dan telah dibuat. 

Beberapa langkah yang dilakukan guna mendapatkan kesimpulan dari pengguna dengan cara 

menghitung total skor dengan pesamaan  

Total Skor = Jumlah partisipan x Pilihan Nilai Likert  (3.1)  

Setelah mendapatkan hasil total skor, selanjutknya dilakukan   perhitungan rata-rata skor 

menggunakana persamaan sebagai berikut 
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Rata –rata = 
Total Skor

Total Responden
   (3.2) 

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian aspek penilaian responden terhadap aplikasi yang 

sudah dibuat, maka nilai rata–rata skor akan dicocokkan dengan rentang skala likert. Jawaban 

dari kuesioner yang diberikan kepada siswa kelas III SD N 1 Ngelo dan Guru pengampu mata 

pelajaran Matematika akan dihitung menggunakan skala likert. Aturan skala ini meruakan 

opsi paling sesuai dengan responden yang telah menjawab kuesioner sesuai pandangan 

mereka. Pada kuesioner tersebut responden dapat mengukur ketidaksetujuan maupun setuju 

dalam bebrapa aspek yang diberikan.  Kemudian pernyataan dibedakan menjadi penilaian 

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk penilaian setiap pernyataan dapat dilihat 

pada Tabel 3. 12 Nilai Skala Likert Kuesioner nilai skala likert. 

 

Tabel 3. 12 Nilai Skala Likert Kuesioner 

Nilai Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

5 Jawaban Sangat Setuju (SS) Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

4 Jawaban Setuju (S) Jawaban Tidak Setuju (TS) 

3 Jawaban Netral (N) Jawaban Netral (N) 

2 Jawaban Tidak Setuju (TS) Jawaban Setuju (S) 

1 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) Jawaban Sangat Setuju (SS) 

 

Nilai Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

2 Jawaban Setuju (Ya) Jawaban Tidak Setuju (Tidak) 

1 Jawaban Tidak Setuju (Tidak) Jawaban Setuju (Ya) 

 

Setelah jumlah Likert sudah ditentukan, maka selanjutnya melakukan perhitungan 

rentang skala (RS) untuk menentukan kriteria nilai Likert. Langkah yang dilakukan adalah 

dengan mencari rentang skala (RS), kemudian menyusun kriteria yang dimaksud (Simamora, 

2005). Berikut persamaan (3.3) 

Rentang Skala = 

Skor Tertinggi pada Skala−Skor 

Terendah pada Skala 

            (3.3) 

Jumlah Kategori   

Maka rentan skala (RS) pada penilaian kuesioner adalah (5-1)/5 = 0.8. Kemudian pada 

penilaian kuesioner benar atau salah adalah (2-1)/2 = 0,5. Untuk mengetahui tingkat 
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kesesuaian aspek penilaian responden terhadap aplikasi yang sudah di buat, maka nilai rata–

rata skor akan dicocokkan dengan rentang skala likert. Kriteria dari rentang skala (RS) Likert 

dapat dilihat pada Tabel 3. 13 Rentang skala likert kuesioner. 

 

Tabel 3. 13 Rentang skala likert kuesioner 

Nilai Rentang Keterangan 

1 1 – 1,79 Sangat Tidak Layak 

2 1,8 - 2,59 Tidak Layak 

3 2,60 – 3,39 Netral 

4 3,40 – 4,19 Layak 

5 4,20 -5,00 Sangat Layak 

 

 

 

 

 

Fungsionality 

Hasil pengujian pertama berhubungan dengan gim yang dikembangkan, yakni 

fungsionality. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kesesuaian dengan hasil yang 

diharapkan selama pengembangan dan implementasi gim dibuat. Sebelum gim edukasi 

Matematika dengan menerapkan model motivasi ARCS dibuat, harapan dibentuknya adalah 

sebagai media alternative meningkatkan motivasi diri anak. Harapan tersebut sebelumnya 

harus diujikan kekesuaian dengan blackbox testing agar tidak terjadi kesalahan ketika 

mengoperasikan gim ini. Pengujian blackbox testing disesuaikan pada storyboard gim 

edukasinya. Pengujian blackbox testing dapat dilihat pada Tabel 3. 14 Uji Fungsionality. 

 

Tabel 3. 14 Uji Fungsionality 

No. Pertanyaan Jawaban 

Halaman Home 

Ketika tombol Mulai di klik akan menuju halaman 

pilih Tema Permainan (Level) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol tentang di klik akan menuju halaman 

Tantang 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Nilai Rentang Keterangan 

1 1 – 1,49 Tidak Berhasil 

2 1,5-2 Berhasil 
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Ketika tombol materi di klik akan menuju halaman 

Materi Pembelajaran yang akan diajarkan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Keluar di klik akan menutup aplikasi 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tentang 
Ketika tombol Home di klik akan menuju ke 

halaman Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Pilih Tema 

Permianan (Level) 

Ketika tombol materi Cuaca di klik akan menuju ke 

halaman Gim Level 1 (instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Energi dan Perkembangannya 

di klik akan menuju ke halaman Gim Level 2 

(instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Perkembangan Teknologi di 

klik akan menuju ke halaman Gim Level 3 

(instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Praja Muda Karana di klik 

akan menuju ke halaman Gim Level 4 (instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol home di klik maka akan menuju 

halaman Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

1 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Cuaca 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim 

Pembelajaran 

dengan Tema Cuaca 

Ketika tombol jawab di klik maka akan ada 

keterangan benar atau salah ketika menjawab, dan 

keluarlah soal selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 1 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 1 (instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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Halaman Gim Level 

2 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Energi 

dan Perkembangannya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim 

Pembelajaran 

dengan Tema Energi 

dan 

Perkembangannya 

Ketika tombol pilihan A di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan B di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan C di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan D di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 2 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 2 (instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

3 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema 

Perkembangan Teknologi 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim 

Pembelajaran 

dengan Tema 

Ketika tombol jawaban A diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban B diseret akan berpindah [   ] Berhasil 
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Perkembangan 

Teknologi 

pada kolom jawab [   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban C diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban D diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban E diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban F diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol cek jawaban di klik akan 

menampilkan popup benar atau salah, evalusi 

jawaban jika jawaban memang salah, serta tombol 

selanjutnya. 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 3 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 3 (instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

4 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Praja 

Muda Karana 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim 

Pembelajaran 

dengan Tema Praja 

Muda Karana 

Ketika tombol jawaban A diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban B diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban C diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban D diseret akan berpindah [   ] Berhasil 
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pada kolom jawab [   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban E diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban F diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol cek jawaban di klik akan 

menampilkan popup benar atau salah, evalusi 

jawaban jika jawaban memang salah, serta tombol 

selanjutnya. 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 4 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 4 (instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

5 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Energi 

dan Perkembangannya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Ujian 

Akhir 

Ketika tombol pilihan A di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan B di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan C di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan D di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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tombol Selanjutnya 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 5 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 2 (instruksi) 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Materi 

Ajar 

Ketika tombol materi Cuaca di klik akan menuju ke 

halaman materi Cuaca 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Energi dan Perkembangannya 

di klik akan menuju ke halaman materi Energi dan 

Perkembangannya 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Perkembangan Teknologi di 

klik akan menuju ke halaman materi Perkembangan 

Teknologi 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Praja Muda Karana di klik 

akan menuju ke halaman materi Praja Muda Karana 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol home di klik maka akan menuju 

halaman Home 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Ajar 

Tema “Cuaca” 

Ketika tombol start di klik video akan dimulai  
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pause di klik video akan dipause 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Ajar 

Tema “Energi dan 
Ketika tombol start di klik video akan dimulai  

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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Perkembangannya” 
Ketika tombol pause di klik video akan dipause 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Ajar 

Tema 

“Perkembangan 

Teknologi” 

Ketika tombol start di klik video akan dimulai  
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pause di klik video akan dipause 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Ajar 

Tema “Praja Muda 

Karana” 

Ketika tombol start di klik video akan dimulai  
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pause di klik video akan dipause 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

 

Usability testing 

Usability adalah analisa kualitatif yang menentukan seberapa mudah user menggunakan 

anatarmuka suatu aplikasi yang telah dibuat (Nielsen, 2012). Usability testing digunakan 

untuk mengetahui seberapa tingkat kemudahan yang didaptkan dalam menggunakan gim 



61 

 

pembelajaran ini. Terdapat 5 atribut usability testing yang digunakan nielson (2012) pada 

proses evalusi suatu aplikasi, diantaranya adalah : 

1. Learnability 

Merupakan proses pengujian berdasarkan tingkat kemudahan yang didapatkan selama 

mempelajarai gim edukasi tersebut untuk pertama kali hingga dapat mengoprasikan gim 

edukasi tersebut. 

2. Efficiency 

Merupakan proses pengujian berdasarkan tingkat kecepatan gim pembelajaran bagi 

pengguna dalam menyelesaian pembejaran selain jika menggunakan metode pembelajaran 

biasa di dalam kelas. 

3. Momorability 

Merupakan proses pengujian berdasarkan tingkat kemudahan untuk diingat jika 

pengguna akan lama tidak menggunakan gim ini kembali. 

4. Errors 

Merupakan proses pengjian tentang beberapa kesalahan yang dilakukan partisipan ketika 

proses uji coba gim, sehingga dapat dianalisa bagian yang sering mendatkan error. 

5. Satisfaction 

Merupakan proses pengujian tentang kepuasan patisipan apakah setelah menggunakan 

gim pembelajaran ini partisipan akan lebih puas dibandingan dengan tanpa gim pembelajaran 

di dalam kelas. 

 

Lima aspek atribut usability testing tersebut merupakan beberapa dari banyak aspek yang 

paling popular dalam uji kegunaan.  

Pada pengujian usability gim ini dirangkum dengan memberikan kuesioner yang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 15 Pertanyaan Usability testing. 

 

Tabel 3. 15 Pertanyaan Usability testing 

No. Aspek Pertanyaan Penilaian 

STS T N S SS 

1. Learnability 

 

Untuk memainkan gim pemebelajaran 

ini membutuhkan waktu sebanyak >2 

kali agar terbiasa memaikannya 

     

2. Learnability Petunjuk gim yang diberikan sudah      
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 jelas untuk memandu mamainkan 

bagian dari gim pembejaran tersebut 

3. Efficiency 

 

Gim pembelajaran  ini dapat 

membantu saya dalam mempelajari 

Matematika dengan menyenagkan 

     

4. Efficiency 

 

Gim pembelajaran ini dapat membantu 

saya dalam mengerjakan soal soal test 

nantinya 

     

5. Momorability 

 

Gim pembelajaran ini dapat mudah 

diingat jika saya tidak membaca 

panduannya lagi? 

     

6. Momorability 

 

Gim Pembelajaran ini terlalu mudah 

mengingat jawaban yang diberikan.  

     

7. Satisfaction Saya akan memaikan gim 

pembelajaran ini lagi dilain waktu 

     

8. Satisfaction Kombinasi  warna pada gim 

pemebjaran tersebut membuat saya 

bersemangat memainkan gim 

pembelajaran tersebut 

     

9. Errors Saya mendapatkan jawaban benar jika 

sudah >2 kali mencoba setiap 

permaianannya 

     

10. Errors Saya akan emdnapatakn nilai 0 jika 

tidak mempelajari salah satu konten 

pembejarannya 

     

 

Uji kegunakan digunakan untuk menguji pada para responden untuk pengujian. Siswa 

dan guru terlibat dalam menjawab beberapa aspek tersebut. 

 

Model motivasi ARCS 

Pengujian pada aspek beberapa model motivasi ARCS dilakukan dengan mambagikana 

kuesioner pada siswa kelas SD 1 Ngelo dan Guru pengampu. Poin pertanyaan dapat dilihat di 

Tabel 3. 16 Pertanyaan Aspek Attention (Perhatian) untuk Siswa, Tabel 3. 17 Pertanyaan 
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Aspek Relevance (Relevansi) untuk Siswa, Tabel 3. 18 Pertanyaan Aspek Confidence 

(Percaya Diri) untuk Siswa,  

Tabel 3. 19 Pertanyaan Aspek Satisfaction (Kepuasan) untuk Siswa,  

Tabel 3. 20 Pertanyaan Aspek Attention (Perhatian) untuk Guru, Tabel 3. 21 Pertanyaan 

Aspek Relevance (Relevansi) untuk Guru, Tabel 3. 22 Pertanyaan Aspek Confidence 

(Percaya Diri) untuk Guru, dan Tabel 3. 23 Pertanyaan Aspek Satisfaction (Kepuasan) untuk 

Guru. 

Poin hasil kuesioner tersebut akan dihitung menggunakan Persamaan (3.1) dan 

Persamaan (3.2). Setelah nilai rata-rata diperoleh, tingkat kesesuaian aspek penilaian 

responden terhadap aplikasi yang sudah dibuat, maka nilai rata–rata skor akan dicocokkan 

dengan rentang skala likert Persamaan (3.3). Setelah nilai rata-rata diperoleh tingkat 

kesesuaian aspek responden terhadap aplikasi yang sudah dibuat, maka selanjutnya nilai rata-

rata skor akan dicocokkan dengan rentang skala likert pada Tabel 3. 13 Rentang skala likert 

kuesioner . 

 

Tabel 3. 16 Pertanyaan Aspek Attention (Perhatian) untuk Siswa 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Pada awal pengujian gim pemebalajaran 

Matematika ini, ada susuatu yang menarik 

untuk saya 

     

2. Materi pada gim pembelajaran ini sangat 

menarik perhatian saya 

     

3. Terdapat cerita, gambar, atau contoh yang 

menunjukkan kepada saya bagaimna manfaat 

materi pembelajaran ini begi beberapa orang 

     

4. Menyelesaikan gim pembelajaran ini dengan 

berhasil sangat penting bagi saya 

     

5. Cara penyusunan informasi pada setiap scne 

gim pembelajaran, membuat saya tertarik 

mempertanhankannya 

     

6. Pada gim pembelajaran ini, ada hal-al yang 

merangsang keingintahuan saya 
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7. Isi dan gaya penulisan pada konten materi gim 

pembelaharan memberikan kesan bermanfaat 

untuk diketahui 

     

8. Saya telah mempelajari susuatu yan sangat 

menarik dan tak terduga sebelumnya 

     

9. Keanekaragaman pada bacaan, petunjuk, 

ilustrasi dan lain-lainnya memukau perhatian 

saya pada pembelajaran ini 

     

10. Gim pembelajaran ini sangat abstrak sehingga 

sulit bagi saya untuk mempertahankan 

perhatian saya  

     

11. Scene –scene pada gim pembelajaran ini terlalu 

kering dan tidak marik bagi saya 

     

12. Jumlah pengulangan dalam gim pembelajaran 

ini terkadang membosankan 

     

13. Gaya Bahasa untuk konten maupun isi konten 

gim pembelajaran sangat membosankan 

     

 

 

 

Tabel 3. 17 Pertanyaan Aspek Relevance (Relevansi) untuk Siswa 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Setelah mendapatkan informasi tentang tata 

cara penggunaan gim pembelajaran, saya yakin 

saya mengetahui apa yang harus saya pelajari 

dari gim pemblejaran ini 

     

2. Jelas bagi saya bagaimana hubungan materi 

dalam gim pembelajaran ini dengan apa yang 

telah saya ketahui 

     

3. Isi dari gim pembelajaran ini sesui dengan 

minat saya  

     

4. Terdapat penjelasan dan contoh contoh      
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bagaimna manusia  menggunakan pengetahuan 

dalam gim pembelajaran ini 

5. Saya dapat menghubungkan isi dan konten gim 

pembelajaran ini dengan hal-hal yang telah 

saya lihat, saya lakukan, atau saya pikirkan di 

dalam kehidupan sehari-hari 

     

6. Isi gim pembelajaran ini bermanfaat bagi saya      

7. Gim pembelajaran ini tidak relevan dengan 

kebutuhan sehab sebagian besar isinya tidak 

saya ketahui 

     

8. Pada setiap scene yang disajikan, terdapat 

beberapa gambar, audio, atau tulisan yang 

mengganggu 

     

 

Tabel 3. 18 Pertanyaan Aspek Confidence (Percaya Diri) untuk Siswa 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Pertama kali saya melihat gim pembelajaran 

ini, saya percaya bahwa pembelajaran ini 

mudah bagi saya 

     

2. Selagi saya belajar pada gim pembelajaran ini, 

saya percaya saya dapat mempelajari semua 

materi yang diberikan dengan baik 

     

3. Setelah saya mempelajari gim pembelajaran ini 

beberapa saat, saya percaya bahwa saya akan 

berhasil dalam ujian test disetiap materi yang 

diajarkan 

     

4. Organisasi yang baik isi materi dalam gim 

pembelajaran ini membuat saya percaya diri 

bahwa saya akan dapat mempejarinya 

     

5. Kepercayaan diri saya, dapat ditingkatkan 

dengan evaluasi pembejaran setiap levelnya 

     

6. Isi materi atau konten gim pembelajaran ini      
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lebih sulit untuk dipahami daripada yan saya 

harapkan 

7. Banyak scene-scene dalam gim pembelajaran 

yang mengandung amat banyak informasi 

sehingga sukar bagi saya untuk mengambil ide-

ide penting untuk mengingatnya 

     

8. Tugas-tugas dan lahihan pada proses ealusi 

belajar pada gim pembejaran ini terlalu sulit  

     

 

 

Tabel 3. 19 Pertanyaan Aspek Satisfaction (Kepuasan) untuk Siswa 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Meneyelesaikan tugas-tugas pada evaluasi gim 

pembelajaran ini membuat saya puas terhadap 

hasil yang telah saya capai 

     

2. Menyelesaiakan gim pembelajaran ini dengan 

berhasil sanagat penting bagi saya 

     

3. Saya sangat senang pada gim pembelajaran ini 

sehingga saya ingin mengetahui lwbih lanjut 

pokok bahasan dalam pembelajaran ini 

     

4. Saya benar-benar senang mempejari 

pembelajaran ini. 

     

5. Kalimat umpan balik setelah latihan, atau 

komentar-komentar lain padagim pembejaran 

ini membuat saya merasa mendapatkan 

penghargaanbagi upaya saya 

     

6. Pemberian evalusi ketika apa yang saya 

lakukan salah merupana kesenangan bagi saya, 

sehingga merasa dikoreksi apakah benar atau 

salah 

     

7. Saya merasa bahagia menyelesaikan dengan 

berhasilnya saya belajar melalui gim 

     



67 

 

pembejaran ini 

8. Suatu hal yang sangat menyenangkan 

mempelajari gim pembejaran ini dirancang 

dengan sangat baik 

     

9. Sedikitpun materi yang disampaikan sangat 

membuat saya tidak memahami dan merasa 

kurang puas 

     

 

 

Tabel 3. 20 Pertanyaan Aspek Attention (Perhatian) untuk Guru 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Pada awal pengujian gim pemebalajaran 

Matematika ini, ada susuatu yang menarik 

untuk siswa 

     

2. Materi pada gim pembelajaran ini sangat 

menarik perhatian siswa 

     

3. Terdapat cerita, gambar, atau contoh yang 

menunjukkan kepada saya bagaimna manfaat 

materi pembelajaran ini begi beberapa orang 

     

4. Menyelesaikan gim pembelajaran ini dengan 

berhasil sangat penting bagi siswa 

     

5. Pada gim pembelajaran ini, ada hal-al yang 

merangsang keingintahuan saya 

     

6. Isi dan gaya penulisan pada konten materi gim 

pembelaharan memberikan kesan bermanfaat 

untuk diketahui 

     

7. Keanekaragaman pada bacaan, petunjuk, 

ilustrasi dan lain-lainnya memukau perhatian 

saya pada pembelajaran ini 

     

9. Gim pembelajaran ini sangat abstrak sehingga 

sulit bagi siswa untuk mempertahankan 

perhatian saya  
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10. Scene–scene pada gim pembelajaran ini terlalu 

kering dan tidak marik bagi saya 

     

11. Jumlah pengulangan dalam gim pembelajaran 

ini terkadang membosankan 

     

12. Gaya Bahasa untuk konten maupun isi konten 

gim pembelajaran sangat membosankan 

     

 

Tabel 3. 21 Pertanyaan Aspek Relevance (Relevansi) untuk Guru 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Isi dari gim pembelajaran ini sesui dengan 

minat saya  

     

2. Terdapat penjelasan dan contoh contoh 

bagaimna manusia  menggunakan pengetahuan 

dalam gim pembelajaran ini 

     

3. Gim pembelajaran ini tidak relevan dengan 

kebutuhan sehab sebagian besar isinya tidak 

saya ketahui 

     

4. Pada setiap scene yang disajikan, terdapat 

beberapa gambar, audio, atau tulisan yang 

mengganggu 

     

 

Tabel 3. 22 Pertanyaan Aspek Confidence (Percaya Diri) untuk Guru 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Pertama kali saya melihat gim pembelajaran 

ini, saya percaya bahwa pembelajaran ini 

mudah bagi siswa 

     

2. Organisasi yang baik isi materi dalam gim 

pembelajaran ini membuat siswa percaya diri 

bahwa siswa akan dapat mempejarinya 

     

3. Kepercayaan diri siswa, dapat ditingkatkan 

dengan evaluasi pembejaran setiap level 
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temanya 

4. Isi materi atau konten gim pembelajaran ini 

lebih sulit untuk dipahami daripada yang siswa 

harapkan 

     

5. Banyak scene-scene dalam gim pembelajaran 

yang mengandung amat banyak informasi 

sehingga sukar bagi saya untuk mengambil ide-

ide penting untuk mengingatnya 

     

6. Tugas-tugas dan lahihan pada proses evalusi 

belajar pada gim pembejaran ini terlalu sulit  

     

 

Tabel 3. 23 Pertanyaan Aspek Satisfaction (Kepuasan) untuk Guru 

No. Pertanyaan 
Penilaian 

STS T N S SS 

1. Meneyelesaikan tugas-tugas pada evaluasi gim 

pembelajaran ini membuat siswa puas terhadap 

hasil yang telah siswa capai 

     

2. Menyelesaiakan gim pembelajaran ini dengan 

berhasil sanagat penting bagi saya 

     

3. Saya sangat senang pada gim pembelajaran ini 

sehingga saya ingin mengetahui lebih lanjut 

pokok bahasan dalam pembelajaran ini 

     

4. Siswa merasa bahagia menyelesaikan dengan 

berhasilnya siswa belajar melalui gim 

pembejaran ini 

     

5. Suatu hal yang sangat menyenangkan 

mempelajari gim pembejaran ini dirancang 

dengan sangat baik 

     

6. Sedikitpun materi yang disampaikan sangat 

membuat siswa tidak memahami dan merasa 

kurang puas 
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Berikut adalah beberapa foto saat melakukan pretest dan pengujian iterasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 28 Kegiatan Pengujian dan Pretest 


