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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah produk aplikasi mobile apps berupa 

game edukasi Scramble Sintak (Scramsis) yang ditujukan untuk Siswa kelas X 

TKJ SMK Muhammadiyah 1 Wates khususnya, dan siswa kelas X SMK di seluruh 

Indonesia pada umumnya yang menggunakan kurikulum 2013. Aplikasi ini bisa di 

unduh di playstore dengan mengetikkan Scramsis di kolom pencarian. Adapun 

hasil penelitian di deskripsikan sebagai berikut :  

1. Tahap Komunikasi 

Komunikasi dilakukan dengan cara observasi langsung ke sekolah SMK 

Muhammadiyah 1 Wates dan mewawancarai guru mata Teknik Komputer Jaringan 

secara langsung. Data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian dilakukan 

analisis agar dapat menunjang pengembangan aplikasi. Data yang dihasilkan 

berupa informasi pengguna sebagai berikut : 

a. Pengguna merupakan siswa kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 1 Wates 

berjumlah 18 siswa. 

b. Siswa menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi, belajar dan 

bermain. 

c. Siswa lebih banyak menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android. 

d. Sumber belajar siswa berupa buku dan internet. 

e. Siswa suka bermain game di smartphone. 

f. Saat memainkan game siswa menjadi tidak fokus dalam belajar. 

g. Siswa lebih suka bermain game online. 

h. Sangat sedikit siswa yang memainkan permainan edukasi  
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Dengan mempertimbangkan data yang telah didapatkan, maka 

pengembangan game edukasi merupakan salah satu peluang yang dapat 

dilakukan untuk menjadi sarana belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian yang 

akan dilakukan adalah penelitian pengembangan yaitu mengembangkan game 

Scramsis. 

Analisis dilakukan untuk menentukan fungsi yang ada di dalam game. 

Beberapa fungsi yang terdapat di dalam game adalah sebagai berikut :  

a. Pengguna dapat login ke dalam aplikasi. 

b. Pengguna dapat mengakses halaman menu utama. 

c. Pengguna dapat mengakses halaman cara main. 

d. Pengguna dapat mengakses halaman ayo main. 

e. Pengguna dapat mengatur volume suara di halaman pengaturan.  

f. Pengguna dapat mengakses halaman petunjuk. 

g. Pengguna dapat mengakses halaman profil pengembang. 

h. Pengguna dapat memainkan permainan edukasi yang berupa Scramble sintak. 

2. Tahap Perencanaan 

Perencanaan dilakukan untuk memberikan gambaran setiap tahap yang 

akan dikerjakan saat mengembangkan aplikasi, perencanaan yang dilakukan yaitu 

mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dan merencanakan jadwal 

kerja dalam mengembangkan aplikasi. Ada Beberapa faktor yang disiapkan dalam 

merencanakan jadwal kerja adalah sebagai berikut : 

a. Sumber daya yang diperlukan  

1) Perangkat Lunak (Software) 

Dalam pengembangan permainan edukasi Scramsis. Tentu perlu adanya 

software yang dapat menunjang terbentuknya permainan yang baik. Terdapat 
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beberapa software yang digunakan dalam pengembangan ini yaitu Windows 10 

sebagai sistem operasi, Coreldraw X8 sebagai software desain grafis dan Unity 

3D Engine sebagai game engine. 

Pembuatan aset yang berupa gambar background halaman, desain tombol 

dan desain logo diperlukan software vektor agar tampilan bisa terlihat lebih 

menarik, software desain vektor yang digunakan pada pengembangan ini adalah 

Coreldraw X8. 

Desain yang sudah di buat akan menjadi aset yang kemudian diberikan 

fungsi dan merancangnya dengan menggunakan game engine. Unity 3D engine 

merupakan game engine yang mudah digunakan dan tidak membutuhkan sumber 

yang besar jika hanya digunakan untuk mengembangkan permainan sederhana. 

Oleh karena itu, Unity 3D engine menjadi pilihan yang tepat dalam pengembangan 

permainan edukasi Scramsis. 

2) Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan aplikasi. Jika hardware tidak sesuai dengan minimal spesifikasi 

software, maka akan mengakibatkan software tidak dapat berjalan dengan baik. 

Minimal sistem operasi untuk menjalankan Unity 3d engine 2019.1 adalah 

Windows 7 SP1. Dengan demikian, minimal spesifikasi PC yang diperlukan untuk 

menjalankan Unity 3D engine 2019.1 adalah sebagai berikut : 

Dengan melihat spesifikasi minimal untuk menjalankan Unity 3D engine 

2019.1  maka hardware dengan spesifikasi : 

RAM : 4 GB 

Graphich Card  : DirectX 10 

CPU : dengan didukung instruksi SSE2 
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Sudah sangat sesuai dan bisa menjalan game engine dengan lancar dan 

dapat memaksimalkan fitur yang tersedia pada game engine Unity. 

b. Estimasi dan Penjadwalan 

Pada awal penelitian ditentukan estimasi waktu pengerjaan untuk membuat 

sebuah aplikasi atau produk yaitu selama 3 bulan dengan masing-masing bulan 

memiliki 4 minggu. Oleh karena itu, dibuat grafik penjadwalan dengan 

menggunakan model Gantt-Chart sebagai acuan dalam menyelesaikan setiap 

kegiatan. Estimasi waktu dan perencanaan pengembangan dapat dilihat pada 

tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Gantt-Chart Perencanaan Pengembangan Game Scramsis 

Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Komunikasi produk 
dengan client.                          
Persiapan sumber daya 
software dan hardware                         

Pembuatan storyboard                         

Desain interface aplikasi                         
Pemrograman pada fungsi 
menu                         
Pemrograman Game 
Scramsis                         

Uji Kelayakan Media                         

Uji Kelayakan Materi                         

Uji Functional Suitability                         

Uji Usability                         

Evaluasi Game                         
 

RAM : 8 GB 

Graphich Card  : NVIDIA Geforce 930 Mx  

CPU  Intel Core i5 8th Gen 
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3. Tahap Pemodelan 

Memanfaatkan bahan yang sudah disediakan dan perencanaan dalam 

menyelesaikan setiap tugas. Maka tahap selanjutnya adalah membuat model yang 

tepat untuk bisa memberikan gambaran dengan aplikasi yang dikerjakan. Tahapan 

ini juga memiliki beberapa tahapan yang saling berhubungan yaitu pembuatan 

desain UML, flowhart, desain storyboard, dan desain antarmuka (interface) 

dengan masing-masing penjabaran sebagai berikut :  

a. Desain UML (Unified Modeling Language) 

UML digunakan untuk mempermudah developer dalam membuat 

pemodelan yang dapat dipahami oleh developer lain. Hal ini sangat penting 

mengingat masukan dan saran dari pihak lain sangat berarti demi pengembangan 

yang lebih baik. Berikut merupakan desain dari UML : 

1) Use-Case Diagram 

Aplikasi yang digunakan untuk membuat use-case diagram adalah UMLet. 

Berikut merupakan use-case diagram dapat dilihat pada gambar 7 :  

 

Gambar 7. Use-Case Diagram Scramsis 
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Use-case diagram dapat didefinisikan menjadi tiga kategori yaitu definisi 

Aktor, definisi use-case dan Skenario use-case. Definisi aktor dapat dilihat pada 

tabel 5 dan penjelasan use-case dapat dilihat pada tabel 6 :  

a) Definisi Aktor 

Tabel 5. Definisi Aktor Utama Game Scramble 

Aktor Penjelasan 
Siswa  Siswa adalah aktor utama pada game Scramsis. Siswa dapat 

masuk ke halaman utama aplikasi. Selain itu, siswa juga dapat 
memainkan Scramble dan membuka halaman cara main, 
petunjuk, profil, dan pengaturan. 

b) Definisi Use-case 

Tabel 6. Penjelasan Use case game Scramsis pemrograman C++ 

No. Use case Penjelasan 
1 

Masuk 
Langkah awal aktor untuk memulai game adalah dengan 
masuk ke dalam game. 

2 Ayo Main Dilakukan untuk memulai game Scramsis. 
3 Cara Main Berisikan cara memainkan game Scramsis. 
4 

Profil 
Berisikan profil pengembang, dosen pembimbing dan 
penjelasan singkat tentang aplikasi. 

5 
Petunjuk 

Halaman yang berisikan petunjuk navigasi yang ada pada 
game Scramsis. 

6 Pengaturan Berisikan pengaturan aplikasi. 
7 

Musik 
Musik terletak dalam pengaturan yang merupakan cara 
untuk mengatur suara musik yang sedang dimainkan. 

8 Sound Effect Sound effect terletak dalam pengaturan yang merupakan 
cara untuk mengatur sound effect pada tombol. 

9 

Level 

Halaman level merupakan halaman saat aktor memilih 
level, level dimulai dari level 1 dan tidak akan bisa 
membuka level selanjutnya sebelum menyelesaikan 
game pada level yang sedang dimainkan. 

10 Scramble Halaman bermain Scramble pemrograman C++. 
11 

Soal sintak 
Berisikan soal yang mengandung materi pengenalan 
sintak pada mata pelajaran pemrograman dasar dengan 
bahasa C++. 

12 
Skor 

Menampilkan skor yang didapat aktor saat memainkan 
game Scramsis. 

13 
Timer 

Hitung mundur dilakukan guna menambah fantasi saat 
memainkan game Scramsis. 

14 
Hasil 

Merupakan halaman yang berisikan hasil dari game yang 
telah dimainkan. 
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b. Flowchart 

Gambaran sistem dalam segi urutan proses dapat digambarkan dengan 

flowchart. Desain flowchart game Scramsis dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Flowchart Game Scramsis 
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c. Storyboard 

Desain UML kemudian dikembangkan menjadi sebuah desain storyboard 

yang berisikan tata letak dari setiap fungsi yang akan dikerjakan. Selain itu,  

storyboard memberikan penjelasan terhadap fungsi yang ada di dalam game. 

Desain storyboard game Scramsis dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini : 

Tabel 7. Storyboard Game Scramsis 

No. Nama Halaman Desain Penjelasan 

1 Pembuka 

 

a. Logo  Scramsis 
b. Tombol Mulai 

digunakan untuk 
masuk ke halaman 
utama 

c. Deskripsi aplikasi 
berisikan penjelasan 
singkat tentang 
aplikasi yang sedang 
dijalankan 

2 Menu Utama 

 

a. Logo  Scramsis 
b. Tombol Ayo Main  
c. Tombol Cara Main  
d. Tombol pengaturan  
e. Tombol Profil  
f. Tombol keluar  
g. Tombol petunjuk  

3 Cara Main 

 

a. Logo Scramsis 
b. Soal/pertanyaan.  
c. Scramble Games. 
d. Penjelasan cara 

bermain. 
e. Tombol Kembali. 
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4 Pengaturan 

 

a. Logo Scramsis 
b. Pengaturan volume 

musik.  
c. Pengaturan volume 

sound effect. 
d. Tombol kembali ke 

halaman sebelumnya. 

5 Profil 

 

a. Logo Scramsis 
b. Keterangan tentang 

aplikasi. 
c. Logo Universitas 

Negeri Yogyakarta. 
d. Profil Dosen 

Pembimbing.. 
e. Profil Mahasiswa 

Pengembang. 
f. Tombol kembali 
g. Foto  pengembang. 

6 Petunjuk 

 

a. Logo Scramsis 
b. Petunjuk penggunaan  
c. Tombol kembali 

7 Level  

 

a. Logo Scramsis 
b. Tombol Level 1 

digunakan untuk 
membuka halaman 
level 1. 

c. Tombol Level 2. 
d. Tombol Level 3. 
e. Tombol Kembali. 
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8 Halaman Game 

Scramsis 

 

a. Logo Scramsis 
b. Soal Sintak 

pemrograman dasar 
c. Huruf Acak berupa 

scramble. 
d. Timer hitung mundur. 
e. Skor. 
f. Tombol Kembali. 
g. Tombol ke Halaman 

utama. 

9 Skor 

 

a. Logo Scramsis. 
b. Tulisan Skor. 
c. Reward. 
d. Skor keseluruhan. 
e. Keterangan telah 

menyelesaikan 
permainan. 

f. Tombol Kembali. 
g. Tombol ke Halaman 

Utama. 

 

Berdasarkan penjelasan storyboard di atas, game Scramsis memiliki 9 

halaman utama yaitu halaman pembuka, halaman menu utama, halaman cara 

main, halaman pengaturan, halaman profil, halaman petunjuk, halaman level,  

halaman game Scramsis dan halaman skor. Setiap halaman akan dijelaskan pada 

tahap selanjutnya yaitu interface dan penjelasan isi game. 

d. Antarmuka (Interface) dan Penjelasan Isi Game 

1) Halaman Depan  

Halaman depan berisikan logo dari game Scramsis, tombol mulai, dan 

penjelasan singkat dari game Scramsis. Tombol mulai digunakan untuk berpindah 

halaman ke halaman menu utama. Desain latar belakang halaman depan dan 

semua halaman pada game Scramsis menggunakan warna midnightblue dengan 
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kode warna #2c2865 dan deeppink dengan kode warna #fe3b8d. Desain halaman 

depan dapat dilihat pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Desain Antarmuka Halaman Depan 

2) Halaman Utama 

Halaman utama berisikan 6 fungsi tombol utama yaitu ayo main berwarna 

merah muda, cara main berwarna hijau, pengaturan berwarna oranye, profil 

berwarna biru muda, petunjuk penggunaan berwarna biru muda dengan ikon 

menggunakan tanda seru, dan tombol keluar berwarna biru muda dengan ikon 

menggunakan tombol power. Setiap tombol memiliki fungsi yang berbeda yaitu 

tombol ayo main digunakan untuk membuka halaman game Scramsis yang 

sebelumnya memilih level game, tombol cara main digunakan untuk membuka 

halaman panduan tata cara bermain game Scramsis, tombol pengaturan 

digunakan untuk membuka halaman pengaturan, tombol profil digunakan untuk 

membuka halaman profil, tombol “i” digunakan untuk membuka halaman petunjuk 

penggunaan tombol, dan tombol power digunakan untuk keluar game. Desain 

halaman utama dapat dilihat pada gambar 10. 



46 
 

 

Gambar 10. Desain Antarmuka Halaman Utama 

3) Cara Main 

Halaman cara main merupakan halaman cara bermain game Scramsis yang 

dianjurkan dipelajari terlebih dahulu sebelum memainkan game. Tombol kembali 

digunakan untuk kembali ke halaman menu utama. Desain cara main dapat dilihat 

pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Desain Antarmuka Cara Main 
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4) Halaman Pengaturan 

Halaman pengaturan berisikan bar volume musik dan efek suara yang 

digunakan untuk mengatur rendah dan tinggi suara musik atau efek suara saat 

game dimainkan dan tombol kembali. Kode warna yang digunakan pada desain 

bar volume yaitu #0b0b47. Desain pengaturan dapat dilihat pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Desain Antarmuka Pengaturan 

5) Halaman Petunjuk 

Halaman petunjuk berisikan penjelasan semua navigasi yang ada di dalam 

game. Navigasi game scramsis memiliki fungsi yang berbeda, pada halaman 

petunjuk dijelaskan semua fungsi dari tombol navigasi yang ada di dalam game. 

Tombol kembali digunakan untuk kembali ke halaman utama. Warna latar 

belakang halaman petunjuk menggunakan warna midnightblue. Desain halaman 

petunjuk dapat dilihat pada gambar 13. 
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Gambar 13. Desain Antarmuka Petunjuk 

6) Halaman Profil 

Halaman profil berisikan penjelasan singkat tentang game,Scramsis, 

identitas pengembang, dan instansi pengembang. Tombol kembali digunakan 

untuk kembali ke halaman menu utama. Halaman profil menggunakan warna 

midnightblue. Desain halaman profil dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Desain Antarmuka Profil 
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7) Halaman Pilih Level 

Halaman level memiliki 3 level dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Level 

2 akan terbuka setelah level 1 diselesaikan dan level 3 akan terbuka saat level 2 

diselesaikan. Warna yang digunakan masih sama dengan halaman sebelumnya 

yaitu midnightblue. Desain halaman pilih level dapat dilihat pada gambar 15. 

 

Gambar 15. Desain Antarmuka Level 

8) Halaman Game Scramble  

Halaman game Scramble merupakan halaman inti dari game Scramsis. 

Halaman ini berisikan sintak yang belum lengkap sebagai pertanyaan dan kata 

acak sebagai jawaban.  Pertanyaan akan berganti apabila kata acak sudah 

disusun dengan benar dan waktu hitung mundur akan di konversi menjadi skor. 

Jika pertanyaan tidak dapat dijawab sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka 

game akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan skor adalah 0. game 

Scramble menggunakan latar belakang dengan warna midnightblue. Halaman 

game Scramble dapat dilihat pada gambar 16.  
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Gambar 16. Desain Antarmuka Scramble 

9) Halaman Skor 

Halaman skor berisikan bintang prestasi, jumlah skor yang didapatkan, 

keterangan telah menyelesaikan soal, tombol kembali, dan tombol ke halaman 

utama.  Semakin tinggi skor yang didapat, maka bintang yang didapat akan 

semakin banyak.  Halaman skor merupakan reward yang diberikan karena sudah 

menyelesaikan game. Desain halaman skor dapat dilihat pada gambar 17. 

 

Gambar 17. Desian Antarmuka Skor 
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4. Tahap Konstruksi 

Game engine yang digunakan untuk mengembangkan game Scramsis 

adalah Unity 3d Engine. Perencanaan pada tahapan sebelumnya di 

implementasikan pada tahap ini. Berikut merupakan implementasi dari 

pengembangan game Scramsis.  

a. Aset dan Penulisan Kode di Unity 

1) Pembuatan Aset Scramsis 

Pada tahapan sebelumnya sudah disiapkan desain dari aplikasi, desain 

kemudian dikembangkan menjadi aset yang dapat digunakan pada Unity. Aset 

berupa gambar, animasi, font, dan musik dapat dilihat pada penjelasan berikut :  

a)  Gambar 

Desain gambar dibuat dengan menggunakan CorelDraw X8 dan menjadi 

aset yang bebas untuk digunakan karena dibuat sendiri. Aset gambar dapat dilihat 

pada gambar 18. 

 

Gambar 18.  Aset Gambar pada Unity 
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b) Animasi 

Animasi merupakan gambar yang bergerak. Gambar yang telah dibuat 

kemudian diberikan gerakan agar terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. 

Animasi diberikan pada tombol di halaman utama dan halaman Scramble kata. 

Selain itu, Unity sudah menyediakan fitur animasi yang sederhana dan mudah 

untuk digunakan. Gambar 19 di bawah ini merupakan fitur animasi pada Unity. 

 

Gambar 19. Halaman Animasi pada Unity 

c) Font  

Jenis font yang digunakan untuk desain yaitu FredokaOne, font ini dapat 

didapatkan secara gratis. Aset font game Scramsis dapat dilihat pada gambar 20. 

 

Gambar 20. Aset Font pada Unity 
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d) Musik 

Audio sangat diperlukan pada pengembangan game. Musik yang digunakan 

adalah Somewhere Sunny pada halaman menu utama dan Sneaky Adventure 

pada halaman level. Kedua musik tersebut di dapatkan dari youtube Kevin 

Macleod dengan lisensi gratis, sehingga tidak melanggar hak cipta. Selain itu, ada 

beberapa suara efek tombol yang juga didapatkan secara gratis. Aset musik game 

Scramsis dapat dilihat pada gambar 21. 

 

Gambar 21. Aset Musik pada Unity 

2) Penulisan Kode 

Kode ditulis dan dikelompokkan menjadi sebuah script, setiap script memiliki 

fungsinya masing-masing. Script ditulis dengan menggunakan bahasa C#, hal ini 

dilakukan karena bahasa C# lebih mudah dimengerti dan sudah banyak tutorial di 

internet dan buku, penulisan kode dilakukan pada text editor sublime. Game 

Scramsis memiliki beberapa script utama, yaitu : 

a) Script Scramble 

Script Scramble digunakan untuk menjalankan game Scramsis pada 

halaman “Ayo Main”. Agar dapat memudahkan pengembang, setiap deklarasi 
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akan terhubung dan dimunculkan pada halaman inspector Unity. Sehingga saat 

ingin mengubah kata yang ingin diacak dan pertanyaan maka pengembang dapat 

mengubahnya pada inspector Unity. Script Scramble pada game Scramsis dapat 

dilihat pada gambar 22. 

 

Gambar 22. Script Scramble game Scramsis 

b) Level Selector 

Fungsi dari script level selector adalah memberikan nilai level pada sistem. 

Dengan demikian, pengguna tidak akan bisa mengerjakan level selanjutnya 

sebelum menyelesaikan level yang sedang dimainkan atau pengguna tidak akan 

bisa membuka level 2 sebelum pengguna menyelesaikan level 1. Nilai awal adalah 

1 atau hanya ada satu level yang dapat dibuka oleh pengguna pada awal 

permainan. Script level selector dapat dilihat pada gambar 23. 
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Gambar 23. Script Level Selector game Scramsis 

c) Audio Manager 

Script Audio Manager digunakan untuk mengatur musik dan efek suara pada 

setiap tombol. Nilai variabel disimpan pada sistem, sehingga saat aplikasi ditutup 

dan dibuka kembali, suara akan tetap sama dengan suara saat aplikasi ditutup. 

Script Audio Manager dapat dilihat pada gambar 24. 

 

Gambar 24. Script Pengatur Audio Game Scramsis 
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b. Pengujian Aplikasi  

1) Uji Kelayakan  

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan layak tidak layaknya media yang 

akan digunakan pada penelitian. Uji kelayakan dilakukan pada guru Teknik 

Komputer Jaringan sebagai ahli Materi dan guru senior yang ditunjuk oleh ketua 

jurusan dan di anggap kompeten sebagai ahli media, uji kelayakan ini dilakukan di 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Wates. 

a) Uji Kelayakan Materi  

Uji kelayakan materi dilakukan untuk mengetahui materi yang digunakan 

pada media sesuai dengan materi yang ada pada mata pelajaran Pemrograman 

Dasar. Hasil pengujian materi yang meliputi aspek isi materi dan instruksional 

dapat dilihat pada tabel 8 berikut :  

Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Materi 

No. Aspek 
Hasil Penilaian Ahli 

Ahli 1 Ahli 2 

1 Isi Materi 37 35 

2 Instruksional 24 21 

Total 61 56 

Dari hasil yang telah didapatkan maka dapat dilakukan perhitungan rata-rata 

nilai dengan pembagi jumlah pernyataan sebanyak 13 pada angket uji kelayakan, 

kemudian dibandingkan dengan klasifikasi penilaian, berikut perhitungan rata-rata 

nilai dari masing-masing ahli : 

Rata-rata Ahli 1 =  = 4,69 

Rata-rata Ahli 2 =  = 4,30 
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Rata-rata Total = 
  

 = 4,50 

Dengan demikian, uji kelayakan materi game Scramsis mendapatkan nilai 

rata-rata total sebesar 4,50 dengan kategori Sangat Layak. 

b) Uji Kelayakan Media 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan media dilihat dari segi 

tampilan. Penguji adalah 2 orang guru senior di SMK Muhammadiyah 1 wates 

yang ditunjuk langsung oleh ketua jurusan dan dianggap memiliki kemampuan 

dalam menilai media dengan baik. Kedua penguji adalah Bapak Tuhadi dan Ibu 

Peni Akhadiyah. Hasil dari uji kelayakan media dapat dilihat pada tabel 9 :  

Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Media 

No. Aspek 
Hasil Penilaian Ahli 

Ahli 1 Ahli 2 

1 Tampilan 43 43 

Total 43 43 

 

Data hasil penilaian yang telah didapatkan kemudian dihitung rata-rata 

dengan pembagi 10 sebagai jumlah pernyataan pada angket uji kelayakan media. 

Hasil perhitungan rata-rata adalah sebagai berikut :  

Rata-rata Ahli 1 =  = 4,30 

Rata-rata Ahli 2 =  = 4,30 

Rata-rata Total = 
  

 = 4,30 

Dengan demikian, uji kelayakan materi game Scramsis mendapatkan nilai 

rata-rata total sebesar 4,30 dengan kategori Sangat Layak. 
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2) Uji Kualitas Perangkat Lunak 

a) Uji Functional Suitability 

Pengujian ini diakukan untuk mengetahui fungsi dari aplikasi yang berupa 

fungsi tombol, fungsi musik, fungsi dari masing-masing halaman apakah berjalan 

tanpa adanya error. Aplikasi yang sudah selesai kemudian diuji oleh 2 orang ahli, 

Fikri Abdullah Aziz sebagai ahli dalam pengembangan game dan Tri Nugroho 

sebagai ahli dalam front-end developer. 

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada lampiran. Kemudian dihitung 

persentase keberhasilan aplikasi. 

Persentase Ahli 1 =  x 100%= 100% 

Persentase Ahli 2 =  x 100%= 100% 

Dengan demikian, dari hasil yang telah dikemukakan maka dapat 

disimpulkan bahwa. Aplikasi atau game edukasi Scramsis tidak terjadi error 

dengan tingkat keberhasilan dari ahli 1 dan ahli 2 yaitu sebesar 100%. 

b) Uji Compatibility 

Uji compatibility dilakukan pada 5 perangkat yang berbeda dengan sistem 

operasi android juga berbeda. Kelima perangkat yang diujikan adalah Lenovo 

A6000, Lenovo A6600, Xiaomi Redmi Note 5A, Moto G5S plus XT1805, dan 

Xiaomi Redmi Note 5 dengan sistem operasi android yaitu Lollipop, Marshmallow, 

Nougat, Oreo, dan Pie. Hasil uji kualitas compatibility dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 10. Hasil Uji Kualitas Compatibility 

No. Smartphone Versi Android Hasil Pengujian Nilai 

1 Lenovo 

A6000 

Lollipop 5.0.2 

 

1 

2 Lenovo 

A6600 

Marshmallow 

6.0 

 

1 

3 Xiaomi 

Redmi Note 

5A 

Nougat 7.1.2 

 

1 
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4 Moto G5S 

plus 

XT1805 

Oreo 8.1.0 

 

1 

5 Xiaomi 

Redmi Note 

5 

Pie 9PKQ1 

 

1 

Total Nilai 5 

Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase kualitas dari Uji Compatibiity. 

Persentase pengujian adalah sebagai berikut :  

Persentase =  x 100%= 100% 

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan tabel klasifikasi, maka uji 

compatibility dapat dinyatakan Sukses dengan kriteria kualitas yaitu Sangat 

Berkualitas. 
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c) Uji Performance Efficiency 

Performa game yang baik akan meningkatkan pengalaman dalam bermain 

game. Oleh karena itu, dilakukan pengujian performance efficiency untuk 

mengetahui tingkat performa game. Tujuan dari uji performance efficiency adalah 

tidak adanya leak atau force close pada game saat dijalankan. Oleh karena itu, 

terdapat dua aspek dalam pengujian performa efficiency yaitu CPU dan memori. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi performance testing 

Gambench. Aplikasi Gamebench sudah sering digunakan oleh developer game 

untuk menguji performa dari game karena memiliki data yang lengkap. Pengujian 

dilakukan dengan memasang gamebench pada smartphone kemudian jalankan 

aplikasi di atas aplikasi lain. Hasil data pada pengujian performance efficiency 

adalah sebagai berikut: 

1) CPU 

 

Gambar 25. Hasil uji performance efficiency CPU 

Hasil pengujian CPU pada gambar 25 di atas menunjukkan bahwa game 

Scramsis memiliki rata-rata penggunaan CPU sebesar 2.71% dan batas puncak 

yaitu sebesar 7.16%. Selain itu, penggunaan CPU sangat stabil dari menit 1 

sampai dengan menit 15. Jika dibandingkan dengan standar little eye yaitu 
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sebesar 15%, maka aplikasi Scramsis dengan rata-rata 2.71% masih tergolong 

sangat aman. 

2) Memori 

 

Gambar 26. Hasil uji performance efficiency memori 

Hasil pengujian perfomance efficiency pada gambar 26 di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata penggunaan memori yaitu sebesar 129 MB. Batas puncak 

penggunaan memori aplikasi Scramsis yaitu sebesar 146MB. Penggunaan 

memori sangat stabil dari menit 1 sampai dengan menit 15. 

d) Uji Usability 

Pengujian Usability dilakukan pada siswa kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 

1 Wates yang berjumlah 18 orang.  Setiap siswa diberikan angket yang berisi 30 

pertanyaan yang merupakan Use Questionnaire. Siswa dikumpulkan dalam 

ruangan dan diberikan penjelasan tentang game Scramsis yang akan dinilai. 

Siswa memainkan game hingga selesai kemudian siswa diminta untuk 

memberikan pendapat terhadap game edukasi Scramsis dimulai dari sangat tidak 

setuju  yang bernilai 1 sampai dengan sangat setuju yang bernilai 5. Hasil uji 

usability dapat dilihat pada tabel 11. 
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Tabel 11. Hasil Uji Kualitas Aspek Usability pada Siswa SMK kelas X TKJ 

Soal 
Jawaban Siswa 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 76 

2 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 81 

3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 84 

4 3 2 4 4 2 5 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 5 2 66 

5 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 2 71 

6 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 2 69 

7 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 2 64 

8 3 5 2 3 2 5 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 5 2 57 

9 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 82 

10 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 79 

11 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 80 

12 3 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 70 

13 3 2 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 4 66 

14 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 77 

15 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 73 

16 3 4 2 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 73 

17 3 4 4 3 2 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 3 4 2 63 

18 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 60 

19 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 65 

20 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 71 

21 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 81 

22 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 81 

23 4 5 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 73 

24 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 2 70 

25 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 2 67 

26 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 69 

27 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 69 

28 5 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 76 

29 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 2 70 

30 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 83 

Total Skor 2166 
 

Total skor yang didapatkan sebesar 2166 kemudian dibagi dengan skor 

maksimal sebesar 2700. Persentase dari penilaian usability adalah: 

Persentase =  x 100%= 80.2% 

Data yang diperoleh dari hasil uji usability dimasukkan ke dalam aplikasi 

SPSS untuk mencari nilai  alpha cronbach. Hasil perhitungan alpha cronbach 

dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat pada gambar 27 :  
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Gambar 27. Hasil Perhitungan Alpha Cronbach 

Hasil perhitungan alpha cronbach dengan jumlah responden 18 orang dan 

30 pertanyaan didapatkan nilai alpha sebesar 0,828. Nilai alpha 0,828 masuk ke 

dalam kategori 0,9 ≤ α ≥ 0,8 atau yang berarti Baik. Nilai ini sudah memenuhi 

syarat karena melebihi kategori dapat diterima. Dengan demikian, angket usability 

merupakan angket yang reliable dan dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Tahap Distribusi 

Tahap distribusi dilakukan untuk mendistribusikan atau menyebarluaskan  

produk berupa game android berupa file “.apk”. Distribusi dilakukan dengan cara 

mengunggah game ke internet melalui marketplace yang biasa dikenal dengan 

Playstore. Game ini dikategorikan sebagai game yang gratis dan ditujukan untuk 

anak SMK yang baru belajar pemrograman. Game Scramsis bisa di cari dengan 

menggunakan kata kunci “Scramsis” pada kolom pencarian Playstore. Distribusi 

yang dilakukan di playstore dapat dilihat pada gambar 28. 
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Gambar 28. Screenshot Game Scramsis di Playstore 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada tujuan penelitian yang sudah 

dikemukakan pada awal penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan, kemudian 

dibandingkan dengan tujuan penelitian itu sendiri. Jika hasil penelitian dan tujuan 

sesuai, maka penelitian ini berhasil. Berikut merupakan kesesuaian antara tujuan 

dan hasil penelitian yang akan dibahas :  

1. Pengembangan Game Edukasi Scramsis (Scramble Sintak) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan yaitu mengembangkan game edukasi 

Scramsis. Dalam pengembangan game Scramsis menggunakan metode waterfall 

yang telah dikemukakan Pressman (2015). Tahapan waterfall yang meliputi 

Komunikasi, Perencanaan, Pemodelan, Konstruksi, dan Distribusi.  
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Dimulai dari tahap komunikasi yang dilakukan langsung ke sekolah SMK 

Muhammadiyah 1 Wates. Wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran 

Pemrograman dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data 

permasalahan yang ada disekolah. Dari permasalahan yang ada didapatkan 

peluang untuk mengembangkan sebuah game edukasi Scramsis(Scramble 

Sintak). Selanjutnya untuk menindaklanjuti  ide yang didapatkan maka dilakukan 

perencanaan agar pengembangan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan 

dilakukan dengan menuliskan bagian yang akan dikerjakan dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan. 

Pemodelan dilakukan untuk dapat memberikan gambaran pada tahap 

konstruksi. Ada beberapa pemodelan yang dilakukan yaitu Desain UML, Desain 

Flowchart, Desain Storyboard, dan Desain Antarmuka. Selain memberikan 

gambaran untuk memudahkan pengembangan game Scramsis pada tahap 

konstruksi, pada tahap ini juga mempersiapkan beberapa aset yang diperlukan.  

Tahap pembuatan game atau dikenal dengan tahap konstruksi. Dengan 

berdasarkan pada pemodelan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, maka 

selanjutnya setiap rencana akan di implementasikan pada tahapan ini. Tahap 

konstruksi terdiri dari 2 bagian, yaitu pembuatan aset dan pembuatan kode. Aset 

yang sudah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam Unity. Beberapa aset yang 

ada berupa gambar, animasi, font, dan musik kemudian dilakukan pembuatan 

kode agar dapat di olah menjadi game yang utuh. Penulisan kode dilakukan dalam 

bahasa C#, kode yang ditulis kemudian menjadi sebuah script yang memiliki 

fungsinya masing-masing. Beberapa script utama pada game Scramsis adalah 

WordScramble, AudioManager, dan LevelSelector. Selain aset dan penulisan 
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kode, pada tahap konstruksi terdapat uji kelayakan dan uji kualitas yang akan 

dijelaskan pada tujuan penelitian selanjutnya. 

Tahapan terakhir yaitu distribusi, tahapan ini merupakan penyebaran game 

Scramsis secara luas yang sebelumnya sudah di ujikan kepada siswa TKJ SMK 

Muhammadiyah 1 Wates. Penyebaran ini dilakukan dengan menggunakan 

internet dan memanfaatkan playstore dan github.  

2. Uji Kelayakan dan Uji Kualitas Game Scramsis (Scramble Sintak) 

Pengujian yang dilakukan pada game Scramsis meliputi uji kelayakan dan 

uji kualitas. Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan layaknya media untuk 

digunakan di sekolah SMK Muhammadiyah 1 wates. Uji kualitas dilakukan untuk 

mengetahui kualitas game berdasarkan pada ISO 25010 dan dapat diterima 

dengan tingkatan yang lebih tinggi.  

Uji kelayakan melibatkan 4 guru SMK Muhammadiyah 1 Wates,  dua guru 

mata pelajaran sebagai penguji materi dan dua guru senior sebagai penguji media. 

Pengujian materi game Scramsis yang diuji ahli materi I mendapatkan skor  4,69 

dan ahli materi II mendapatkan skor 4,30. Total skor dari kedua ahli adalah 4,50 

dengan kategori Sangat Layak. Hasil  pengujian media yang diuji ahli media I 

mendapatkan skor 4,30 dan ahli media II mendapatkan skor 4,30. Total skor dari 

kedua ahli adalah 4,30 yang berarti Sangat Layak.  

Uji kualitas dilakukan berdasarkan pada ISO 25010, dengan melibatkan 

empat aspek. Hasil uji kualitas aspek functional suitability  yang di uji oleh dua 

orang developer menyatakan bahwa game Scramsis mendapatkan skor 100% dari 

masing-masing developer. Dengan demikian, uji kualitas functional suitabilty 

dikategorikan Sangat Berkualitas.  
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Uji compatibility dilakukan pada lima smartphone dengan sistem operasi 

android yang berbeda. Pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa Scramsis 

dapat berjalan dengan baik dan dapat menyesuaikan dengan resolusi layar dari 

masing-masing smartphone. Dengan demikian, uji compatibility dapat dinyatakan 

Berkualitas.  

Uji performance efficiency dilakukan dengan melihat penggunaan rata-rata 

CPU dan memori. Hasil pengujian penggunaan CPU dari game Scramsis yaitu 

sebesar 2.71%, jika dibandingkan dengan standar Little Eye  yaitu 15%, maka 

angka ini masih sangat kecil dan sangat aman untuk digunakan. Sedangkan rata-

rata penyimpanan pada memori yang dibutuhkan game Scramsis yaitu sebesar 

129 MB. Pengujian game Scramsis dinyatakan Berhasil. 

Tahap pengujian yang terakhir yaitu Uji usability, tahap ini merupakan tahap 

uji coba langsung kepada pengguna yang merupakan siswa kelas X TKJ SMK 

Muhammadiyah 1 Wates. Pengujian dilakukan dalam ruang laboratorium dengan 

jumlah siswa yaitu 18 orang dengan dibantu guru sebagai moderator dan 

fasilitator. Game Scramsis mendapatkan nilai 2166 dari nilai maksimal yaitu 2700. 

Dengan demikian, jika nilai yang didapat dibagi dengan nilai skor maksimal dan 

dikalikan 100%, maka game scramsis mendapatkan skor sebesar 80,2% dan 

dikategorikan Berkualitas.  

Uji reliabilitas dengan menghitung nilai alpha cronbach dilakukan untuk 

mengetahui reliable angket yang digunakan. Data hasil pengujian usability 

kemudian dimasukkan ke dalam SPSS untuk mencari nilai alpha cronbach. Nilai 

alpha cronbach yang didapatkan yaitu sebesar 0,828. Nilai tersebut dikategorikan 

Baik dan sudah memenuhi syarat dapat diterimanya angket atau angket yang 

digunakan sudah reliable.   


