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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Tampilan Gim 

Tampilan antarmuka adalah tampilan dari gim yang akan dioorasikan oleh penguna. 

Tampilan dibuat untuk mempermudah pengguna untuk mengoprasikan sesuai dengan rancangan 

yang dibuat sebelumnya. Berikut adalah bebrapa tampilan antarmuka gim: 

4.1.1 Tampilan Halaman Home 

Halaman home adalah halaman tampilan awal dari gim edukasi Matematika ini dibuat. 

Pada halaman ini terdapat 4 tombol yang dapat dipilih dengan fungsi yang berbeda-beda.  

Tombol-tombolnya adalah tombol Mulai, tombol Materi Ajar, tombol tentang dan tombol 

Kleuar. Tombol Mulai berfungsi untuk berpindah ke halaman Pilih Tema Permainan, tombol 

Materi Ajar mimilki fungsi berpindah ke halaman pilih Materi Belajar. Tombol Tentang 

berfungsi sebagai tombol untuk berpindah ke halama Tentang Pembuat dan tombol Keluar untuk 

menutup aplikasi. Berikut adalah tampilan Halaman Home pada Gambar 4. 1 Tampilan Halaman 

Home.  

 

4.1.2 Tampilan Halaman Tentang 

Pada halaman ini menampilkan informasi berupa identitas pengembang dari gim edukasi 

Matematika ini. Terdapat satu tombol Silang yang memiliki fungsi untuk kembali kehalaman 

Home. Berikut adalah tampilan halaman Tentang pada Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Tentang. 

Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Home 
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4.1.3 Tampilan Halaman Menu Materi Ajar 

Dalam halaman ini, terdapat empat menu tema, diataranya tema Cuaca, tema Energi dan 

Perkembangannya, tema Perkembangan Teknologi, dan tema Praja Muda Karana. Pada halaman 

ini terdapat satu tombol Home dan empat menu tema permainan. Tombol home berfungsi untuk 

kembali pada halaman awal. Menu tema cuaca berfungsi untuk berpindah pada halaman materi 

ajar tema cuaca. Menu tema Energi dan Perkembangannya berfungsi untuk berpindah pada 

halaman materi ajar tema Energi dan Perkembangannya. Menu tema Perkembangan Teknologi 

berfungsi untuk berpindah pada halaman materi ajar tema Perkembangan Teknologi. Sedangkan 

Menu tema Praja Muda Karana berfungsi untuk berpindah pada halaman materi ajar tema Praja 

Muda Karana. Berikut adalah tampilan Halaman Menu Materi ajar pada Gambar 4. 3 Tampilan 

Halaman Menu Matei Ajar. 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Tentang 

Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Menu Matei Ajar 
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4.1.4 Tampilan Halaman Menu Tema Permainan 

Dalam halaman pilih tema permainan ini, terdapat lima menu tema, diataranya tema 

Cuaca, tema Energi dan Perkembangannya, tema Perkembangan Teknologi, tema Praja Muda 

Karana dan menu ujian akhir. Pada halaman ini terdapat satu tombol Home dan empat menu 

tema permainan. Tombol home berfungsi untuk kembali pada halaman awal. Menu tema cuaca 

berfungsi untuk berpindah pada halaman petunjuk permainan tema cuaca. Menu tema Energi dan 

Perkembangannya berfungsi untuk berpindah pada halaman petunjuk permainan tema Energi dan 

Perkembangannya. Menu tema Perkembangan Teknologi berfungsi untuk berpindah pada 

halaman petunjuk permainan tema Perkembangan Teknologi. Satu lagi menu ujian akhir 

memiliki fungsi untuk berpindah dari halaman tema permainan ke petunjuk permainan ujian 

akhir. Sedangkan Menu tema Praja Muda Karana berfungsi untuk berpindah pada halaman 

petunjuk permainan tema Praja Muda Karana. Berikut adalah tampilan Halaman Menu Tema 

Permainan pada Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Tema Permainan. 

 

4.1.5 Tampilan Halaman Materi Tema Cuaca 

Pada halaman ini memiliki beberapa tombol, diantaranya adalah tombol Menu, tombol 

Next, tombol Back, tombol Start, tombol pause, tombol stop dan tombol cek jawaban. Tombol 

Menu berfungsi untuk kembali ke halaman menu materi ajar. Tombol next berfungsi untuk 

berpindah ke halaman latihan soal selanjutnya pada halaman materi ajar pertema. Tombol back 

berfungsi untuk kembali pada halaman awal materi tema cuaca dibuka. Tombol Start, memiliki 

fungsi untuk memainkan video pembelajaran yang telah dibuat, tombol Pause untuk 

menghentikan sejenak video tersebut dan tombol stop untuk menghentikan video secara 

keseluruhan. Tombol cek jawaban pada latihan soal berfungsi untuk mengetahui jawaban yang 

Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Tema Permainan 
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diberikan apakah benar atau salah. Jika sudah menjawab maka akan keluar notifikasi. Berikut 

adalah tampilan Halaman Materi Tema Cuaca pada Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Materi 

Tema Cuaca. 

 

4.1.6 Tampilan Halaman Materi Tema Energi dan Perkembangannya 

Pada halaman ini memiliki beberapa tombol, diantaranya adalah tombol Menu, tombol 

Next, tombol Back, tombol Start, tombol pause, tombol stop dan tombol cek jawaban. Tombol 

Menu berfungsi untuk kembali ke halaman menu materi ajar. Tombol next berfungsi untuk 

berpindah ke halaman latihan soal selanjutnya pada halaman materi ajar pertema. Tombol back 

berfungsi untuk kembali pada halaman awal materi tema cuaca dibuka. Tombol Start, memiliki 

fungsi untuk memainkan video pembelajaran yang telah dibuat, tombol Pause untuk 

menghentikan sejenak video tersebut dan tombol stop untuk menghentikan video secara 

keseluruhan. Tombol cek jawaban pada latihan soal berfungsi untuk mengetahui jawaban yang 

diberikan apakah benar atau salah. Jika sudah menjawab maka akan keluar notifikasi. Berikut 

adalah tampilan Halaman Materi Tema Energi dan perkembangannya pada  

 

Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Materi Tema Cuaca 

Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Materi Tema Energi dan Perkembangannya 
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4.1.7 Tampilan Halaman Materi Tema Perkembangan Teknologi 

Pada halaman ini memiliki beberapa tombol, diantaranya adalah tombol Menu, tombol 

Next, tombol Back, tombol Start, tombol pause, tombol stop dan tombol cek jawaban. Tombol 

Menu berfungsi untuk kembali ke halaman menu materi ajar. Tombol next berfungsi untuk 

berpindah ke halaman latihan soal selanjutnya pada halaman materi ajar pertema. Tombol back 

berfungsi untuk kembali pada halaman awal materi tema cuaca dibuka. Tombol Start, memiliki 

fungsi untuk memainkan video pembelajaran yang telah dibuat, tombol Pause untuk 

menghentikan sejenak video tersebut dan tombol stop untuk menghentikan video secara 

keseluruhan. Tombol cek jawaban pada latihan soal berfungsi untuk mengetahui jawaban yang 

diberikan apakah benar atau salah. Jika sudah menjawab maka akan keluar notifikasi. Berikut 

adalah tapilan Halaman Materi Tema Perkembangan Teknologi pada Gambar 4. 7 Tapilan 

Halaman Materi Tema Perkembangan Teknologi. 

 

4.1.8 Tampilan Halaman Materi Tema Praja Muda Karana 

Pada halaman ini memiliki beberapa tombol, diantaranya adalah tombol Menu, tombol 

Next, tombol Back, tombol Start, tombol pause, tombol stop dan tombol cek jawaban. Tombol 

Menu berfungsi untuk kembali ke halaman menu materi ajar. Tombol next berfungsi untuk 

berpindah ke halaman latihan soal selanjutnya pada halaman materi ajar pertema. Tombol back 

berfungsi untuk kembali pada halaman awal materi tema cuaca dibuka. Tombol Start, memiliki 

fungsi untuk memainkan video pembelajaran yang telah dibuat, tombol Pause untuk 

menghentikan sejenak video tersebut dan tombol stop untuk menghentikan video secara 

keseluruhan. Tombol cek jawaban pada latihan soal berfungsi untuk mengetahui jawaban yang 

Gambar 4. 7 Tapilan Halaman Materi Tema Perkembangan Teknologi 
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diberikan apakah benar atau salah. Jika sudah menjawab maka akan keluar notifikasi. Berikut 

adalah tampilan Halaman Materi Tema Praja Muda Karana pada Gambar 4. 8 Tampilan Halaman 

Materi Tema Praja Muda Karana. 

 

 

 

4.1.9 Tampilan Halaman Petunjuk Permainan 

Halaman petunjuk permianan ini adalah halaman yang berisi penjelasan petunjuk dari 

permainan. Pada halaman ini menampilkan bebrapa informasi instruksi dari masing masing gim 

sesui dengan tingkat level tema permainannya. Terdapat dua tombol dalam halaman ini, yakni 

tombol menu dan tombol mari bermain. Tombol menu berfungsi untuk kembali pada halaman 

pilih tema permainan yang diinginkan, kemudian tombol mari bermaian, berfungsi untuk 

berpindah ke halaman Permainanan Tema Cuaca (level 1), tema Energi dan Perkembangannya 

(level 2), tema Perkembangan Teknologi (level 3), tema PrajaMuda Karana (level 4) atau Ujian 

Akhir (tema 5). Berikut adalah tampilan Halaman Petunjuk Permainan pada Gambar 4. 9 

Tampilan Halaman Petunjuk Permainan. 

Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Materi Tema Praja Muda Karana 
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4.1.10 Tampilan Halaman Gim Tema Cuaca 

Pada halamana gim tema ini , terdapat beberapa tombol dianataranya adalah tombol 

Silang, tombol Jawab. Pada halaman ini akan menampilkan beberapa kompenen diantara timer 

gim, skor, sepuluh soal pertanyaan esai, dan kolom untuk menjawab pertanyan esai tersebut. 

Tombol silang berfungsi sebagai tanda jika ingin keluar dari permianan dan tidak menyelesaikan 

permaiana secara utuh. Tombol Jawab berfungsi untuk mengecek jawaban yang telah 

dimasukkan salah atau benar. Jika setelah di cek dengan tombol jawab, dan jawaban benar maka 

akan keluar notifikasi suara jika jawaban benar, dan sebaliknya. Terdapat tanda juga di layar 

permainan jika benar dengan tanda centang, dan salah dengan tanda silang. Berikut adalah 

tampilan Halaman Gim Tema Cuaca pada Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Gim Tema Cuaca. 

Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Petunjuk Permainan 
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4.1.11 Tampilan Halaman Gim Tema Energi dan Perkembangannya 

Pada halaman gim ini merupakan tampilan dari gim pada level 2. Halaman gim tema ini 

akan menampilkan timer gim, skor dan lima belas soal pertanyaan dalam bentuk kuis: pilihan 

ganda. Terdapat tombol pilihan jawaban A,B, C, dan D. jika tombol jawaban di klik maka akan 

menampilkan jwaban benar satu salah. jika benar tombol jawaban akan berubah menjadi kuing, 

jika jawaban salah maka tombol yang di klik sebelumnya berubah menjadi  merah. Selain 

perbuhan warna setelah meng klik jawaban, akan muncul efek suara juga jika benar maupun 

salah. tombol next akan muncul setelah kita menjawab pertnyaan dengan meng klik jawaban. 

Tombol Next berfungsi untuk berpindah ke soal selanjutnya. Tombol silang berfungsi sebagai 

tanda jika ingin keluar dari permianan dan tidak menyelesaikan permaiana secara utuh. Berikut 

adalah tampilan Tema Energi dan Perkembangannya pada  Gambar 4. 11 Tampilan Halaman 

Gim Tema Energi dan Perkembangannya. 

  

 

Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Gim Tema Cuaca 

Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Gim Tema Energi dan Perkembangannya 
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4.1.12 Tampilan Halaman Gim Tema Perkembangan Teknologi 

Halaman gim edukasi Matematika level 3 atau bias disebut dengan gim tema 

perkembangan teknologi akan menampilkan timer gim, skor, sepuluh soal pertanyaan, kolom 

jawabaan dan kolom untuk menjawab. Kolom jawaban berupa beberapa pilihan jawaban untuk 

didrag dan didrop pada kolom jawab. Pada halaman ini juga terdapat tombol cek jawaban yang 

berfungsi untuk mengecek jawaban dari darg and drop tersebut benar atau salah. Cara 

memainkan gim edukasi level ini atau tema ini adalah dengan menyeret jawaban dari kolom 

sebelh kiri pada layar ke kolom jawab dibawah kolom soal. Jika masing-masing jawaban yang 

diseret ke dalam kolom jawab bear semua maka akan menampilkan pop up “HEBAT”, dan 

tampilan jika jawaban benar berupa tanda centang disetiap sisi jawabannya. Kemudian jika salah 

satu jawaban yang didrag pada kolom jawab bernilai salah, maka akan muncul pop up “evaluasi” 

berupa jawaban benar. Selaian pop up, akan mumcul tombol Next yang berfungsi untuk 

berpindah ke halaman soal selanjutnya.  Tombol silang pada halaman berfungsi sebagai tanda 

jika ingin keluar dari permianan dan tidak menyelesaikan permaiana secara utuh. Berikut adalah 

tampilan Halaman Gim Tema Perkembangan Teknologi pada Gambar 4. 12 Tampilan Halaman 

Gim Tema Perkembangan Teknologi. 

 Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Gim Tema Perkembangan Teknologi 
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4.1.13 Tampilan Halaman Gim tema Praja Muda Karana 

Halaman ini merupakan halaman gim level 4 atau bias disebut dengan tema praja muda 

karana. Pada halaman ini akan menampilkan timer gim, skor, lima pertanyaan dengan tiga 

bentuk soal, pilihan jawaban dalam bentuk drag and drop, tombol cek jawaban dan tombol 

silang. Pilihan jawaban drag and drop terdapat pilihan yakni pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, 

pilihan 4, pilihan 5, dan pilihan 6. Akan tetapi dalam gim ini terdapat 3 jenis soal, yakni soal 

dengan dua jawaban benar, tiga jawaban benar emat jawaban benar. Cara permainannya adalah 

dengan menyeret jawaban dari kolom jawaban pada kolom jawab yang terletak disamping kanan 

soal. Jika masing-masing jawaban yang diseret ke dalam kolom jawab bear semua maka akan 

menampilkan pop up “HEBAT”, dan tampilan jika jawaban benar berupa tanda centang disetiap 

sisi jawabannya. Kemudian jika salah satu jawaban yang didrag pada kolom jawab bernilai salah, 

maka akan muncul pop up “evaluasi” berupa jawaban benar. Selaian pop up, akan mumcul 

tombol Next yang berfungsi untuk berpindah ke halaman soal selanjutnya.  Tombol silang pada 

halaman berfungsi sebagai tanda jika ingin keluar dari permianan dan tidak menyelesaikan 

permaiana secara utuh. Berikut adalah tampilan Halaman Gim tema Praja Muda Karana pada 

Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Gim Tema Praja Muda Karana. 

 

4.1.14 Tampilan Halaman Permainan Ujian Akhir 

Pada halaman gim ini merupakan tampilan dari gim pada level 2. Halaman gim tema ini 

akan menampilkan timer gim, skor dan lima belas soal pertanyaan dalam bentuk kuis: pilihan 

ganda. Terdapat tombol pilihan jawaban A,B, C, dan D. jika tombol jawaban di klik maka akan 

menampilkan jwaban benar satu salah. jika benar tombol jawaban akan berubah menjadi kuing, 

jika jawaban salah maka tombol yang di klik sebelumnya berubah menjadi  merah. Selain 

perbuhan warna setelah meng klik jawaban, akan muncul efek suara juga jika benar maupun 

salah. tombol next akan muncul setelah kita menjawab pertnyaan dengan meng klik jawaban. 

Tombol Next berfungsi untuk berpindah ke soal selanjutnya. Tombol silang berfungsi sebagai 

tanda jika ingin keluar dari permianan dan tidak menyelesaikan permaiana secara utuh. Berikut 

adalah tampilan Halaman Permainan Ujian Akhir pada Gambar 4. 14 Tampilan Halaman 

Permainan Ujian Akhir 

Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Gim Tema Praja Muda Karana 
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4.1.15 Tampilan Halaman Tampil Skor 

Pada halaman ini terdapat tiga tombol yang memiliki fungsi berbeda-beda. Pertama 

tombol Home, yang befungsi untuk kembali ke halaman awal , kemudian tobol reload yang 

miliki fungsi untuk mengulang setiap level permainannya, dan ketiga adalah  tombol menu yakni 

memiliki fungsi untuk kembali pada menu pilih tema permainan sebelum memulai permainan. 

Pada halaman ini manampilkan nilai dari soal kuis yang telah dikerjakan sebelumnya dan 

terdapat notfikasi jika soal yang telah dilewati diangggap sudah terjawab semua. Berkut adalah 

tampilan Halaman Tampil Skor pada Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Tampil Skor. 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Halaman Permainan Ujian Akhir 
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4.2 Pembahasan Implementasi Sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan implemnetasi dimana gim edukasi Matematika ini yang 

telah dirancang dan dikembangkan ini dapat dijalankan sesuai dengan perancangan yang telah 

dibuat sebelumnya. Storyboard sebagai media penampil gambaran yang telah dirancang 

dipetakan menjadi lebih nyata dengan desain yang layak digunakan dan lenih nyata. 

Implementasi ini bertujuan guna mengetahui apakah gim yang telah dikembangkan dapat bekerja 

dengan baik dan mastikan tujuan yang ingin dicapai dengan pengembangan gim ini terpenuhi. 

4.2.1 Impelementasi Partisipan /Responden Siswa kelas III SD N 1 Ngelo 

Repsonden adalah partisipan yang sebeulnya mengikuti proses pengujian yang dilakukan 

sebelum membentuk storyboard. Data responden dapat dilihat pada Tabel 4. 1 Hasil Pre-test dan 

Post-test . Implementasi yang dapat dilakukan terhadap siswa. Sebelum melakukan proses 

implemenatasi gim edukasi tersebut, partisipan melakukan posttest yang dilakukan satumeinggu 

sebelum implementasi gim. Impementasi gim ini berfungsi pengujian dilakukan pada tangga 9 

Mei 2019 tepatnya pada hari awal masuk selama puasa ramdhan. Dilakukan diuang kelas IIIA 

Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Tampil Skor 
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SD N 1 Ngelo. Terdapat tambahan responden pada tahap penguian dikarenan siswa kelas III B 

sedang digabungkan pada kelas IIIA hari itu karena kelas masih digunakan ujian untuk siswa 

kelas 6. Berikut adalah gambar implementasi gim edukasi Matematika  kepada siswa kelas III 

SD N 1 Ngelo yang ditunjukkan pada Gambar 4. 16 Implementasi Pastisipan/Responden Siswa 

Kelas III SD N 1 Ngelo. 

 

 

 

Tabel 4. 1 Hasil Pre-test dan Post-test 

N

o 
Nama Umur 

Hasil Pre-

test 

Hasil 

Post-

test 

Kadar 

Motivasi 

Belajar (0-

100%) 

Menurut guru 

Kadar 

Motivasi 

Belajar (0-

100%) 

Menurut guru 

setelah adanya 

gim 

1 Rafi Ahmas Fajar 9 75 75 60 80 

2 Jalu Perabu Alit 9 70 70 60 80 

3 
Erangga Bayu 

Setiawan 
9 80 80 80 80 

4 
Rafa Al-Qurni 

Putra Alina 
10 65 60 90 80 

5 Rifky Erlangga 9 70 65 70 70 

6 
Risqi Sandy 

Abdullah 
9 60 70 80  

7 Verian Bagza 9 60 60 70 80 

8 
Hafiz Dwi 

Ramadona 
9 75 80 70 80 

9 Arya Budi Pratama 9 80 90 60 90 

10 
Muhammad Fanani 

Alfabesta 
9 70 85 60 90 

Gambar 4. 16 Implementasi Pastisipan/Responden Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 



86 

 

11 Kiki Prasetyo 10 75 85 70 60 

12 
Febry Rizky Valen 

Tina 
9 60 75 50 50 

13 
Vanda Wifariski 

Mailow Faisa 
9 65 80 70 70 

14 
Annisa Sherry 

Liyana 
10 65 80 60 80 

15 Ayu Farren Alsyifa 9 70 90 80 90 

16 
Issevella Queena 

Ixchel 
9 70 90 90 90 

17 
Z. Zhalfa Ramayza 

P. 
9 75 70 90 90 

18 
Nelvina Cellesta 

Chiselin 
9 65 70 90 90 

19 
Asyifa Neila Kanza 

Putri 
10 85 80 70 80 

20 Vinza Florita 9 65 60 60 80 

21 
Tsafira Qori 

Aninda 
9 70 70 90 90 

22 Amelia Rahmadani 9 75 75 60 70 

23 
Bening Grahana 

Ambareta 
9 80 80 80 80 

24 
Kayla Hazima 

Luthfia 
9 70 90 80 80 

 Rata-rata 9,1 70,6 76,25 72,5 79,56 

  

Dari Tabel 4. 1 Hasil Pre-test dan Post-test siswa yang sebelumnya mengikuti pre-test dan 

pengujian saat iterasi mengalami peningkatan nilai saat post-test. Peningktan tersebut dipicu 

karena materi yang diajarkan disekolah sudah lebih awal selesai untuk semua bab dibandingkan 

saat pre-test. Dengan rata-rata peningkatan nilai 5,65 dai sebelumnya. Untuk mengukur tingkat 
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motivasi, berdasarkan penilaian guru terhadap perilaku siswa di dalam kelas selama pelajaran 

dan implementasi gim edukasi Matematika ini berlangsung.  

Data siswa dalam Tabel 4. 1 Hasil Pre-test dan Post-test tidak termasuk dengan nama siswa 

tambahan dari kelas IIIA yang kebetulan pada saat pengujian kelas sedang digabungkan. Daftar 

nama tambahan lainnya dicantumka dalam lampiran.    

4.2.2 Implementasi Responden Guru Pengampu 

Implementasi dari gim edukasi Matematika dilakukan kepada guru pengampu yang 

berada dikelas tersebut. Tempat yang dijadikan lokasi implementasi adalah ruang kelas IIIA, 

dilakukan setelah implementasi pada siswa dilakukan, berikut adalah gambar implmentasi pada 

guru pengampu yang ditunjukkan pada Gambar 4. 17 Implementasi Responden Guru Pengampu. 

 

4.3 Hasil dan Pembahasan Pengujian Sistem 

Hasil pengujian sistem adalah dengan menghitung hasil kuesioner yang dilakukan oleh 

siswa pada saat setelah selesai proses implementasi. Tujuan emberikan kuesioner dan berikutnya 

adalah menghitungnya untuk mengetahui dan mendapatkan kesimpulan sesuai gim edukasi yang 

mengimplementaskan model motivasi ARCS itu berjalan dengan baik atau tidak. 

Fungsionality 

Hasil dari uji fungsionlity tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 2 Hasil Uji Black Box . 

Pengujian Black Box Testing pada gim edukasi Matematika ini dapat disimpulkan untuk semua 

halaman tampilan dan komponennya bias berupa soal maupun tombol-tombol dapat dijalankan 

sesuai dengan yang diharapkan pada saat perancangan sistem.  

Gambar 4. 17 Implementasi Responden Guru Pengampu 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Black Box 

No. Pertanyaan Jawaban 

Halaman Home 

Ketika tombol Mulai di klik akan menuju halaman 

pilih Tema Permainan (Level) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol tentang di klik akan menuju halaman 

Tantang 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi di klik akan menuju halaman 

Materi Pembelajaran yang akan diajarkan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Keluar di klik akan menutup aplikasi 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tentang 
Ketika tombol Home di klik akan menuju ke 

halaman Home 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Pilih Tema 

Permianan (Level) 

Ketika tombol materi Cuaca di klik akan menuju ke 

halaman Gim Level 1 (instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Energi dan Perkembangannya 

di klik akan menuju ke halaman Gim Level 2 

(instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Perkembangan Teknologi di 

klik akan menuju ke halaman Gim Level 3 

(instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Praja Muda Karana di klik 

akan menuju ke halaman Gim Level 4 (instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol home di klik maka akan menuju 

halaman Home 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

1 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Cuaca 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Ketika tombol jawab di klik maka akan ada [ v ] Berhasil 
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Pembelajaran 

dengan Tema Cuaca 

keterangan benar atau salah ketika menjawab, dan 

keluarlah soal selanjutnya 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 1 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 1 (instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

2 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Energi 

dan Perkembangannya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] 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 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan B di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan C di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan D di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman [ v ] Berhasil 
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Skor 2 Home [   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 2 (instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

3 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema 

Perkembangan Teknologi 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim 

Pembelajaran 

dengan Tema 

Perkembangan 

Teknologi 

Ketika tombol jawaban A diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban B diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban C diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban D diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban E diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban F diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol cek jawaban di klik akan 

menampilkan popup benar atau salah, evalusi 

jawaban jika jawaban memang salah, serta tombol 

selanjutnya. 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 3 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 3 (instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

4 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Praja 

Muda Karana 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim 

Pembelajaran 

dengan Tema Praja 

Muda Karana 

Ketika tombol jawaban A diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban B diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban C diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban D diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban E diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol jawaban F diseret akan berpindah 

pada kolom jawab 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol cek jawaban di klik akan 

menampilkan popup benar atau salah, evalusi 

jawaban jika jawaban memang salah, serta tombol 

selanjutnya. 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 4 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke [ v ] Berhasil 
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Halaman Gim Level 4 (instruksi) [   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Level 

5 (instruksi) 

Ketika tombol Mari Bermain di klik akan menuju 

halaman Gim Pembelajaran dengan Tema Energi 

dan Perkembangannya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Gim Ujian 

Akhir 

Ketika tombol pilihan A di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan B di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan C di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pilihan D di klik akan menampilkan 

benar atau salah pada tombol, dan menampilkan 

tombol Selanjutnya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol silang di klik maka akan keluar dari 

gim yang sedang dimainkan. 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Tampilkan 

Skor 5 

Ketika tombol Home di klik akan menuju halaman 

Home 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Reload di klik akan menuju ke 

Halaman Gim Level 2 (instruksi) 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol Menu di klik akan menuju halaman 

Pilih Tema Permainan 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Materi 

Ajar 

Ketika tombol materi Cuaca di klik akan menuju ke 

halaman materi Cuaca 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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Ketika tombol materi Energi dan Perkembangannya 

di klik akan menuju ke halaman materi Energi dan 

Perkembangannya 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Perkembangan Teknologi di 

klik akan menuju ke halaman materi Perkembangan 

Teknologi 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol materi Praja Muda Karana di klik 

akan menuju ke halaman materi Praja Muda Karana 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol home di klik maka akan menuju 

halaman Home 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Ajar 

Tema “Cuaca” 

Ketika tombol start di klik video akan dimulai  
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pause di klik video akan dipause 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Ajar 

Tema “Energi dan 

Perkembangannya” 

Ketika tombol start di klik video akan dimulai  
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pause di klik video akan dipause 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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Halaman Ajar 

Tema 

“Perkembangan 

Teknologi” 

Ketika tombol start di klik video akan dimulai  
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pause di klik video akan dipause 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Halaman Ajar 

Tema “Praja Muda 

Karana” 

Ketika tombol start di klik video akan dimulai  
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol pause di klik video akan dipause 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol stop di klik video akan  distop 
[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol next di klik akan menuju halaman 

latihan soal 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Ketika tombol menu di klik maka akan menuju 

halaman materi ajar 

[ v ] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

 

 

Berikut adalah salah satu contoh proses perhitungan hasil pengujian responen siswa pada 

usability testing : 

Tabel 4. 3 Data Kuesioner Siswa Kelas III Sekolah Dasar pada Usabilty Testing 

Pertanyaan  Aspek Nilai 

1 2 3 4 5 

Pertanyaan 1 Learnability - - - 45 - 

Pertanyaan 2 Learnability - - - 45 - 

Pertanyaan 3 Efficiency - - 9 17 19 
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Pertanyaan 4 Efficiency - - 10 10 25 

Pertanyaan 5 Momorability - - - 25 20 

Pertanyaan 6 Momorability - - - 23 22 

Pertanyaan 7 Satisfaction - - - 15 30 

Pertanyaan 8 Satisfaction - - 9 20 16 

Pertanyaan 9 Errors - - 3 20 22 

Pertanyaan 

10 

Errors 

 

- - 16 20 9 

 

 

Tabel 4. 4 Perhitungan Rata-rata Usability testing 

Aspek Learnability 

Pertanyaan 1 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 - 0  

4 45 180  

5 - 0  

Jumlah 45 180 4,5 

Aspek Learnability 

Pertanyaan  2 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 - 0  

4 45 180  

5 - 0  

Jumlah 45 180 4,50 

Aspek Efficiency 

Pertanyaan 3 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 
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Nilai Likert) 

1 - 0  

2 - 0  

3 9 27  

4 17 68  

5 19 95  

Jumlah 45 190 4,20 

    

Aspek Efficiency 

Pertanyaan 4 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 10 30  

4 10 40  

5 25 125  

Jumlah 45 195 4,33 

Aspek Momorability 

Pertanyaan 5 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 -   

4 25 100  

5 20 100  

Jumlah 45 200 4,44 

Aspek Momorability 

Pertanyaan 6 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 - 0  

4 23 92  

5 22 110  

Jumlah 45 202 4,48 

Aspek Satisfaction 
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Pertanyaan 7 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 - 0  

4 15 60  

5 30 150  

Jumlah 45 210 4,66 

Aspek Satisfaction 

Pertanyaan 8 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 9 27  

4 20 80  

5 16 80  

Jumlah 45 187 4,15 

Aspek Errors 

Pertanyaan 9 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 3 9  

4 20 80  

5 22 110  

Jumlah 45 199 4,42 

Aspek Errors 

Pertanyaan 10 

Pilihan Nilai Likert Jumlah Responden 

Memilih 

Total Skor (Jumlah 

Responden 

memilih x Pilihan 

Nilai Likert) 

Rata-rata (Total 

Skor/Total 

Responden 

1 - 0  

2 - 0  

3 16 48  

4 20 80  
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5 9 45  

Jumlah 45 173 3,84 

 

Tabel 4. 5 Hasil kuesioner Usability testing untuk Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

No. Aspek) No Pertanyaan Total Nilai Rata-

rata Aspek 

(Jumlah rata-

rata/jumla 

pertanyaan aspek 

Hasil 

Rata-

rata 

Aspek 

Klasifikasi 

1. Learnability 1-2 (pertanyaan pada ) (4,5+4,5)/2 4,5 Sangat 

Layak 

2. Efficiency 3-4 (pertanyaan pada ) (4,33+4,20)/2 4,26 Sangat 

Layak 

3. Momorability 5-6 (pertanyaan pada ) (4,44+4,48)/2 4,46 Sangat 

Layak 

4. Satisfaction 7-8 (pertanyaan pada ) (4,15+4,66)/2 4,40 Sangat 

Layak 

5. Errors 9-10 (pertanyaan pada ) (4,42+3,84)/2 4,13 Layak 

 

a. Aspek Learnability Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

Pengujian pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kemudahan dalam mempelajari 

Matematika melalui gim edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 5 Hasil kuesioner Usability testing 

untuk Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo dapat diketahui hasil rata-rata yang didapatkan adalah 4,5. 

Hasil tersebut menunjukkan nilai dari klasifikasi sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek 

Learnability  siswa pada gim edukasi Matematika ini sangat layak dan mudah digunakan. 

b. Aspek Efficiency Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

Pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kecepatan dalam belajar Matematika melalui gim 

edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 5 Hasil kuesioner Usability testing untuk Siswa Kelas III SD N 1 

Ngelo dapat diketahui hasil rata-rata yang didapatkan adalah 4,26. Hasil tersebut menunjukkan 

nilai dari klasifikasi sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Efficiency siswa pada gim 

edukasi Matematika ini sangat layak dan cepat meresap ilmunya. 

c. Aspek Momorability Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 
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Pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kemudahan dalam mengingat Matematika 

melalui gim edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 5 Hasil kuesioner Usability testing untuk Siswa 

Kelas III SD N 1 Ngelo dapat diketahui hasil rata-rata yang didapatkan adalah 4,46. Hasil 

tersebut menunjukkan nilai dari klasifikasi sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek 

Momorability siswa pada gim edukasi Matematika ini sangat layak dan mudah diingat. 

d. Aspek Satisfaction Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

Pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan dalam mempelajari Matematika melalui 

gim edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 5 Hasil kuesioner Usability testing untuk Siswa Kelas III SD 

N 1 Ngelo dapat diketahui hasil rata-rata yang didapatkan adalah 4,40. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai dari klasifikasi sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Satisfaction 

siswa pada gim edukasi Matematika ini sangat layak dan sangat memuaskan untuk belajar. 

e. Aspek Errors Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

Pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kesalahan dibuat dalam mempelajari Matematika 

melalui gim edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 5 Hasil kuesioner Usability testing untuk Siswa 

Kelas III SD N 1 Ngelo dapat diketahui hasil rata-rata yang didapatkan adalah 4,13. Hasil 

tersebut menunjukkan nilai dari klasifikasi sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Errors 

siswa pada gim edukasi Matematika ini layak dan mudah salah juga jika tidak hati hati dalam 

menawab soal.  

 

Tabel 4. 6 Hasil kuesioner Usability testing untuk Guru Pengampu 

No. Aspek) No Pertanyaan Total Nilai Rata-

rata Aspek 

(Jumlah rata-

rata/jumlah 

pertanyaan aspek 

Hasil 

Rata-

rata 

Aspek 

Klasifikasi 

1. Learnability 1-2 (pertanyaan pada ) (4 + 5)/2 4,25 Sangat 

Layak 

2. Efficiency 3-4 (pertanyaan pada ) (3,5 + 4)/2 3,75 Layak 

3. Momorability 5-6 (pertanyaan pada ) (4 + 3,5)/2 3,75 Layak 

4. Satisfaction 7-8 (pertanyaan pada ) (4,5 + 4)/2 4,25 Sangat 

Layak 
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5. Errors 9-10 (pertanyaan pada ) (3,5 + 4)/2 3,75 Layak 

 

 

a. Aspek Learnability Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pengujian pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kemudahan dalam mempelajari 

Matematika melalui gim edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 6 Hasil kuesioner Usability 

testing untuk Guru Pengampu dapat diketahui hasil rata-rata pengujian aspek Learnability  

guru pengampu mata pelajaranan yang didapatkan adalah 4,25. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai dari klasifikasi sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek 

Learnability  guru pengampu pada gim edukasi Matematika ini sangat layak dan mudah 

digunakan ketika ingin diterapkan pada siswanya. 

b. Aspek Efficiency Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pengujian pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kecepatan dalam belajar 

Matematika melalui gim edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 6 Hasil kuesioner Usability 

testing untuk Guru Pengampu dapat diketahui hasil rata-rata pengujian aspek Efficiency  

guru pengampu mata pelajaranan yang didapatkan adalah 3,75. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai dari klasifikasi layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Efficiency guru 

pengampu pada gim edukasi Matematika ini layak dan guru dapat dengan mudah 

menerangkan kepada siswanya jika dibantu dengan gim edukasi ini. 

c. Aspek Momorability Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pengujian pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat ingatan seorang guru guna 

membantu meriview pelajaran Matematika sebelum pertemuan selanjutnya melalui gim 

edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 6 Hasil kuesioner Usability testing untuk Guru Pengampu 

dapat diketahui hasil rata-rata pengujian aspek Momorability guru pengampu mata 

pelajaranan yang didapatkan adalah 3,75. Hasil tersebut menunjukkan nilai dari 

klasifikasi layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Momorability guru pengampu pada 

gim edukasi Matematika ini layak dan guru membantu siswa mengingat pelajaran yang 

sebelumnya diajarkan dngan cara mereview ulang. 

d. Aspek Satisfaction Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pengujian pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan guru dalam memberikan 

pembelajaran  Matematika melalui gim edukasi tersebut. Pada  Tabel 4. 6 Hasil kuesioner 
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Usability testing untuk Guru Pengampudapat diketahui hasil rata-rata pengujian aspek 

Satisfaction  guru pengampu mata pelajaranan yang didapatkan adalah 4,25. Hasil 

tersebut menunjukkan nilai dari klasifikasi sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek 

Satisfaction guru pengampu pada gim edukasi Matematika ini sangat layak dan 

memudahkan guru untuk memenuhi keingin tahuan berlebih siswa.  

e. Aspek Errors Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pengujian pada aspek ini bertujuan mengukur tingkat kesalahan dibuat dalam 

mempelajari Matematika melalui gim edukasi tersebut. Pada Tabel 4. 6 Hasil kuesioner 

Usability testing untuk Guru Pengampu dapat diketahui hasil rata-rata pengujian aspek 

Satisfaction  guru pengampu mata pelajaranan yang didapatkan adalah 3,75. Hasil 

tersebut menunjukkan nilai dari klasifikasi layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek 

Satisfaction guru pengampu pada gim edukasi Matematika ini sangat layak dan mnejaga 

agar anak tidak dengan mudah melakukan kesalahan.  

 

Tabel 4. 7 Hasil kuesioner model motivasi ARCS untuk Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

No. Aspek) No Pertanyaan Total Nilai Rata-

rata Aspek 

(Jumlah rata-

rata/jumla 

pertanyaan aspek 

Hasil 

Rata-

rata 

Aspek 

Klasifikasi 

1. Attention 1-13(pertanyaan pada ) (4,17 + 4,11+ 

4,77 + 4,77 + 

4,17 + 4,24 + 

3,84 + 3,93 + 

3,72 + 4,55 + 

4,11 + 3,60 

+4,15)/13 

4,16 Layak 

2. Relevance 1-8 (pertanyaan pada ) (4,17 + 4,11 + 

4,77 + 3,17 + 

3,84 + 3,84 + 

3,93 + 3,21 )/8 

3,93 Layak 
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3. Confidence 1-8 (pertanyaan pada ) (4,11 + 3,21 + 4 

+ 3,60 + 3,68 + 

4,24 + 4,15 + 

4,28 )/8 

3,90 Layak 

4. Satisfaction 1-9 (pertanyaan pada ) (3,60 + 3,72 + 

3,93 + 4 + 4,77 + 

4,17 + 4,55 + 

4,17)/9 

4,11 Layak 

 

a. Aspek Attention Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

Pengujian pada aspek ini bertujuan guna mengetahui tingkat ketertarikan anak pada 

pelajaran Matematika dengan bantuan gim edukasi. Gim edukasi ini diuji sesuai aspek 

model motivasi ARCS, khususnya Attention untuk mengetahui seberapa besar anak 

perhatian anak pada pembelajaran ini. Pada Tabel 4. 7 Hasil kuesioner model motivasi 

ARCS untuk Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo dapat diketahui bahwa hasil rata-rata yang 

didapatkan setelah diuji mengguakan kuesioner adalah 4,16. Klasifikasi untuk nilai rata-

rata tersebut adalah layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Attention  dalam memotivasi 

siswa pada gim edukasi Matematika ini dikategorikan sebagai hal yang layak untuk 

diterapkan dan menarik perhatian siswa untuk terus diajarkan di kelas. 

b. Aspek Relevance Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo  

Pengujian pada aspek ini bertujuan guna mengetahui tingkat relevan mata pelajaran 

matematetika untuk digunakan dalam keseharian siswa. Gim edukasi ini diuji sesuai 

aspek model motivasi ARCS, khususnya Relevance untuk mengetahui apaka siswa dapat 

dengan medah merepresentasikan apa yang dipelajari digunakan di kehidupan sehari-hari. 

Pada Tabel 4. 7 Hasil kuesioner model motivasi ARCS untuk Siswa Kelas III SD N 1 

Ngelo dapat diketahui bahwa hasil rata-rat yang didapatkan setelah pengujian 

menggunakan kuesioner adalah 3,94. Klasifikasi untuk nilai rata-rata tersebut adalah 

layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Relevance dalam memotivasi siswa pada gim 

edukasi Matematika ini kategorikan sebagai hal yang layak untuk diterapkan dan 

membantu siswa memvisulkan apa yang diajarkan di sekolah untuk dikeseharian mereka. 

c. Aspek Confidence Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo  
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Pengujian pada aspek ini bertujian guna mengetahui tingkat percaya diri siswa dalam 

membaca kemampuan diri mereka dalam menjalankan suatu tugas yang diberikan. Gim 

edukasi ini diuji sesuai dengan aspek model motivasi ARCS, khususnya Confidence  

untuk mengetahui tingkat keercayaan diri siswa terhaap diri mereka untuk menggugah 

motivasi mereka. Pada Tabel 4. 7 Hasil kuesioner model motivasi ARCS untuk Siswa 

Kelas III SD N 1 Ngelo dapat diketahui bahwa hasil rata-rata yang didapatkan setelah 

pengujian menggunakan kuesioner adalah 3,90. Klasifikasi untuk nilai rata-rata tersebut 

adalah layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Confidence dalam meningkatkan 

kepercayaan diri pada siswa untuk menyelesaiakan permasalahan  dikategorikan layak. 

Gim edukasi dapat meningkatkan motivasi mereka dilihat dari aspek tersebut.  

d. Aspek Satisfaction Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo 

Pada pengujian aspek ini bertujuan guna mengetahui tingkat kepuasan pada diri siswa. 

Gim edukasi ini diuji dengan memperhatikan model motivasi ARCS, khususnya 

Satisfaction untuk mengetahui rasa puas diri pada mereka setelah selesai melakukan 

tugas yang diberikan. Pada Tabel 4. 7 Hasil kuesioner model motivasi ARCS untuk 

Siswa Kelas III SD N 1 Ngelo dapat diketahui bahwa hasil rata-rata yang didapatkan 

setelah pengujian menggunakan kuesioner adalah 4,11. Klasifikasi untuk nilai rata-rata 

tersebut adalah layak. Dapat disimpulkan bahwa aspek Satisfaction dalam meningkatkan 

motivasi dengan model ARCS pada siswa dapat dikategorikan layak dan dapat digunakan 

guna memberikan reward pada diri siswa karena sudah dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan baik.  

 

Tabel 4. 8 Hasil kuesioner model motivasi ARCS untuk Guru Pengampu 

No. Aspek) No Pertanyaan Total Nilai Rata-

rata Aspek 

(Jumlah rata-

rata/jumla 

pertanyaan aspek 

Hasil 

Rata-

rata 

Aspek 

Klasifikasi 

1. Attention 1-12(pertanyaan 

pada ) 

(5 + 4 + 4,5 + 4 

+ 4 + 4 + 4 + 4,5 

+ 4 + 4 + 4 

3,91 Layak 
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+5)/12   

2. Relevance 1-4 (pertanyaan 

pada ) 

(2,5 + 4 + 4 + 

4)/4 

4,62 Sangat 

Layak 

3. Confidence 1-6 (pertanyaan 

pada ) 

(4,5 + 4 + 4 + 5 

+ 4 +4) /6 

4,25 Sangat 

Layak 

4. Satisfaction 1-6 (pertanyaan 

pada ) 

(3,5 + 4 + 4 + 3,5 

+ 4 + 4)/6 

3,83 Layak 

 

Beberapa pengujian model motivasi ARCS dilakukan pada guru pengampu mata pelajaran 

guna memberikan gambaran pada guru bahwa gim edukais ini dapat dimanfaatkan sebagai media 

menigkatkan motivasi belajar siswa. Berikut adalah beberapa aspek yang diujikan : 

a. Aspek Attention Guru Pengampu Mata Pelajaran  

Pada pengujian ini bertujuan guna menilai tingkat perhatian guru dalam memberikan 

materi untuk siswa yang diajarnya. Pada pengujian ini disesuikan dengan model motivasi 

ARCS yang diimplementasikan pada gim edukasi ini. Dari  Tabel 4. 8 Hasil kuesioner 

model motivasi ARCS untuk Guru Pengampudapat diketahui nilai rata-rata yang 

didapatkan adalah 3,91. Klasifikasi dari nilai rata-rata tersebut adalah layak. Dapat 

disimpulkan bahwa model motivasi ARCS, khususnya aspek Attention dapat 

mempengaruhi minat perhatian siswa pada pembelajaran Matematika, sehingga guru 

dapat dibantu dengan adanya gim edukasi ini.  

b. Aspek Relevance Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pada pengujian ini bertujuan guna menilai tingkat relevan gim edukasi yang dapat 

digunakan guna membantu cara belajar dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi tetap 

disesuikan dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum 2013 revisi 2018. Pada 

pengujian ini disesuaikan dengan model motivasi ARCS yang diimplementasikan dalam 

gim edukasi Matematika ini. Dari Tabel 4. 8 Hasil kuesioner model motivasi ARCS 

untuk Guru Pengampu dapat diketahui nilai rata-rata yang diapatkan adalah 4,62. 

Klasifikasi dari nilai rata-rata tersebut adalah sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa 

model motivasi ARCS khususnya aspek Relevance  dapat memepengaruhi tingkat 

motivasi belajar dengan daya tarik dari pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari siswa.  
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Sehingga guru dapat dibantu dengan adanya gim edukasi ini dalam media pembelajara di 

sekolah. 

c. Aspek Confidence Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pada pengujian ini bertujuan guna menilai tingkat puas diri siswa yang diperhatikan oleh 

guru pengampu. Pengujian ini disesuaikan dengan model motivasi ARCS yang 

diimplemetasikan pada gim edukasi Matematika ini. Dari Tabel 4. 8 Hasil kuesioner 

model motivasi ARCS untuk Guru Pengampu dapat diketahui nilai rata-rata yang 

didapatkan adalah 4,25. Klasifikasi nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat layak. 

Dapat disimpulkan bahwa model motivasi ARCS khususnya aspek Confidence  dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan diri siswa yang dapat menyelesaikan masalah. Guru 

juga dipermudah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas dengan bantuan 

gim edukasi Matematika. 

d. Aspek Satisfaction Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui rasa puas diri siswa melalui guru 

pengampu yang mengajar di kelas. Pengujian ini disesuaikan dengan motivasi ARCS 

yang diimpelementasikan pada gim edukasi Matematika. Dari Tabel 4. 8 Hasil kuesioner 

model motivasi ARCS untuk Guru Pengampu dapat diketahui nilai rata-rata yang 

didapatkan adalah 3,83. Klasifikasi dari jilai rat-rata tersebut dpaat dikaterorikan sebagai 

hal yang layak digunakan. Dapat disimpulkan bahwa model motivasi ARCS yang 

diimpentasika dalam gim edukasi Matematika dapat meingkatkan motivasi mereka. Rasa 

puas diri yang muncul karena mendapatkan feedback dari guru pengampu membuat 

meraka lebih bersemangat dan guru merasa terbantu dalam meningkatkan intensitas sadar 

belajara siswa di dalam kelas.  

 


