
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jawa Tengah termasuk kedalam salah satu provinsi yang memiliki banyak

destinasi objek wisata yang sangat menarik bagi wisatawan domestik maupun

internasional. Di dalamnya terdapat banyak bangunan situs budaya kuno yang

menarik untuk dipelajari. Objek wisata yang ada di Jawa Tengah antara lain;

Maerokoco (Taman Mini Jawa Tengah) yang terletak di Kota Semarang. Terdapat

pula monumen Budha terbesar yang dibangun di Candi Borobudur yang

bertempat pada Kabupaten Magelang. Lalu Kawasan Dieng yang juga terkenal

dengan telaga tiga warna serta susunan kompleks candi kuno. Terdapat juga Tugu

Muda yang merupakan monumen bersejarah yang menjadi saksi bisu pertempuran

5 hari di Semarang. Serta pemandangan alam yang indah di Baturaden yang

terletak di Kabupaten Banyumas.

Saat ini dunia sedang digemparkan dengan wabah pandemi Covid-19 yang

melanda sejak akhir 2019 silam. Adanya wabah ini mengakibatkan kepanikan

serta banyak memakan korban jiwa di berbagai belahan dunia, termasuk

Indonesia. Walaupun sekarang di Indonesia kasus penyebaran virus Covid-19

sudah cukup melandai, namun pemerintah Indonesia tetap menganjurkan

masyarakat untuk tetap waspada.

Namun perlu untuk diketahui bahwa selama pandemi Covid-19, sektor

wisata di Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah wisatawan yang cukup



signifikan. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jawa

Tengah menyampaikan bahwa wisatawan pada tahun 2020 adalah 960.460 orang,

sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 722.572 orang. Dari data tersebut didapat

bahwa terdapat pengurangan jumlah wisatawan sebanyak 237.888 orang. Tentu

saja hal ini cukup menjadi hal yang memprihatinkan jika dibiarkan hingga tahun

2022. Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya untuk

memulihkan sektor ekonomi di Jawa Tengah. Sebagai bagian dari warga Jawa

Tengah, penulis merasa harus ikut andil untuk pemerintah dalam upaya pemulihan

tersebut. Apriani L.N dkk., 2020 menyatakan persepsi adalah pengamatan yang

dilakukan oleh seseorang baik untuk objek, peristiwa/hubungan yang

menghasilkan penilaian dan penafsiran. Dari penglihatan tersebut yang dilakukan

individu, akan dihasilkan pengalaman terhadap objek, dari situlah akan

memberikan penilaian dan penafsiran dari objek tersebut.

Persepsi wisatawan erat kaitannya dengan penilaian berupa positif dan

negatif terhadap objek tertentu. Persepsi yang dimaksud disini jika dalam dunia

pariwisata yaitu suatu pengamatan yang dilakukan oleh individu penikmat wisata

untuk kemudian memahami suatu destinasi wisata tersebut (Fentri, 2017). Jika

wisatawan dapat semakin memberikan persepsi positif dan baik terhadap wisata

tersebut, maka semakin tertarik wisatawan untuk datang ke objek wisata tersebut

(Angela dkk., 2017). Merujuk pada hal ini lah penulis akan membuat calon

wisatawan tertarik dan menimbulkan persepsi positif yang memungkinkan

wisatawan untuk mengunjungi objek wisata. Dengan demikian, penelitian ini



dapat menggunakan siswa sekolah dasar untuk menjadikannya sebuah kelompok

percobaan menggunakan cara pendekatan melalui game edukasi.

Pemilihan kelompok percobaan yang merupakan siswa sekolah dasar

memiliki alasan karena anak-anak dinilai lebih mudah untuk menumbuhkan

persepsi positif terhadap sesuatu. Anak-anak juga merupakan target pasar

potensial untuk melakukan promosi berbasis digital terhadap objek wisata.

Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 menyebutkan bahwa

pada generasi muda terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi yaitu

sekitar 40% rata-rata anak yang memiliki umur kurang dari 2 tahun secara masif

dalam pemakaian ponsel serta tablet, serta 75% anak yang berumur kurang lebih 8

tahun juga sudah banyak yang menggunakan teknologi tersebut. Dalam

keseharian mereka, telah digunakan kurang lebih 2 sampai 4 jam untuk bermain

gadget, terutama untuk bermain game. Karena hal inilah peneliti menggunakan

media pembelajaran berbasis digital berupa game edukasi sebagai sarana

pembelajaran kepada anak.

Game edukasi adalah media pembelajaran berupa permainan yang

bertujuan untuk memicu daya pikir serta melatih meningkatkan konsentrasi

penggunanya dalam hal ini adalah peserta didik (Santoso & Hastutiningtyas,

2021). Game yang dimanfaatkan sebagai alat bantu juga memiliki berbagai jenis

antara lain: drill and practice (latihan dan praktek), tutorial (penjelasan), simulasi,

dan game.

Algoritma collision detection merupakan salah satu metode yang bisa

digunakan untuk memeriksa suatu kondisi objek apakah terjadi tubrukan objek



atau tidak. Ketika terjadi tubrukan objek maka beberapa proses bisa di eksekusi

dan menghasilkan kembali berupa informasi yang diketahui oleh pengguna sistem

(Nisa, dkk. 2021). Algoritma collision detection biasa digunakan pada sistem

game yang mana mendeteksi bahwa ada dua objek yang saling bertabrakan

kemudian menghasilkan sebuah action tertentu. .

Algoritma ini sudah dipakai oleh berbagai penelitian dalam pengembangan

game berbasis android. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Musfiroh, L. dkk.,

(2014) yang menggunakan algoritma collision detection pada game Dokkaebi

Shooter. Disini implementasinya adalah reaksi antara panah jika terkena dengan

musuh. Pemanfaatan algoritma collision detection dapat memberikan reaksi jika

panah terkena musuh maka akan berlaku aksi berupa poin atau skor dan musuh

akan menghilang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, dkk., 2021) yang juga

memanfaatkan algoritma collision detection untuk mengembangkan sebuah game

bernama Plane Bomb. Pemanfaatan algoritmanya terdapat pada reaksi ketika bom

dari pesawat terkena pesawat yang lainnya. Lalu aksi yang diterima adalah

pesawat akan hancur kemudian poin akan bertambah.

Kemudian untuk mengetahui pengaruh game edukasi terhadap upaya

pengenalan objek wisata di Jawa Tengah pada siswa sekolah dasar menggunakan

metode eksperimental dengan memanfaatkan desain One-Group Pretest-Posttest

untuk mengetahui pengaruh sebelum dan setelah adanya perlakuan khusus.

Berdasar dari data di atas maka untuk membuat game edukasi dengan

upaya pengenalan objek wisata di Jawa Tengah pada siswa sekolah dasar, akan



digunakan algoritma collision detection untuk membuat sistem game drag and

drop. Serta digunakan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest untuk

mengetahui pengaruh sebelum dan setelah adanya perlakuan khusus.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mengacu kepada penjelasan latar belakang di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana merancang sebuah game edukasi menggunakan algoritma

collision detection untuk anak sekolah dasar sebagai media pembelajaran

dan upaya mengenalkan objek wisata di Jawa Tengah?

2. Bagaimana dampak yang diberikan game edukasi pada siswa SDN 3

Purbalingga Lor terkait pengenalan destinasi wisata di Jawa Tengah?

3. Apa tanggapan oleh siswa terkait game edukasi “Wisata Sambil Belajar”?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang tercakup dalam penelitian bisa tercapai sesuai

dengan apa yang sudah menjadi tujuan akhir, maka penulis akan melakukan

pembatasan masalah, yang mana akan mencakup:

1. Dalam penelitian ini, akan dibuat sebuah game yang mengusung sistem kuis

drag and drog dengan algoritma collision detection. Batasan umur untuk

pemainnya adalah anak 7-10 tahun. Kuis akan berisi pertanyaan seputar objek

wisata di Jawa Tengah.

2. Target penelitian ini yaitu siswa sekolah dasar di SD Negeri 3 Purbalingga Lor.



1.4 Tujuan & Manfaat

a. Game ini berguna sebagai upaya penulis untuk menumbuhkan persepsi positif

guna menarik rasa penasaran pada calon wisatawan.

b. Dapat menarik minat pengunjung wisata sebagai bentuk dukungan pemulihan

sektor wisata di Jawa Tengah.

c. Dapat menjadi alternatif anak dalam melakukan kegiatan rekreasi.

d. Memutus rantai penyebaran virus Corona karena tidak perlu datang ke tempat

wisata secara langsung.

e. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan untuk

penelitian-penelitian yang lain.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah antara lain sebagai

berikut:

a. Objek Penelitian

Objek yang selanjutnya menjadi pokok bahasan pada penelitian ini yaitu

membahas mengenai destinasi wisata di Jawa Tengah.

b. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan

cara membaca dan memahami berbagai referensi fisik maupun digital



seperti artikel, buku, jurnal penelitian, dan juga berbagai macam bacaan

lain yang terkait dengan sistem yang akan penulis teliti.

2. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati dan

melakukan riset terhadap objek penelitian secara langsung.

c. Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan menggunakan

metode cluster randomized sampling, yaitu sampel akan dipilih secara acak

dikarenakan populasi yang akan diteliti berasal dari varian yang homogen.

Homogen disini berarti rata-rata dari populasi yang ada memiliki tingkat

pengetahuan yang kurang lebih sama terhadap objek wisata di Jawa Tengah.

d. Algoritma Collision Detection

Algoritma collision detection merupakan salah satu algoritma yang bisa

digunakan untuk memeriksa suatu kondisi objek apakah terjadi tubrukan objek

atau tidak, ketika terjadi tubrukan objek maka beberapa proses bisa di eksekusi

dan menghasilkan kembali berupa informasi yang diketahui oleh pengguna sistem

(Nisa, dkk., 2021). Algoritma collision detection biasa digunakan pada sistem

game yang mana mendeteksi bahwa ada dua objek yang saling bertabrakan

kemudian menghasilkan sebuah action tertentu

e. Metode Eksperimen

Metode eksperimen seringkali dapat memiliki makna yaitu metode dalam

penelitian yang dimanfaatkan guna mencari tahu pengaruh atau perlakuan kepada

suatu hal lain yang kondisinya sudah dikendalikan (Sugiyono, 2012). Sesuai



dengan makna diatas, penulis melakukan penelitian dengan memanfaatkan

metode eksperimen serta desain penelitian One-Group Pretest-Posttest Design

untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa sebelum dan sesudah tes

dilakukan tanpa adanya kelompok kontrol.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, keaslian penelitian

serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini nantinya akan membahas tentang jurnal penelitian yang sudah

dilakukan sebelumnya yang memiliki metode yang sama dengan penelitian ini.

Informasi yang didapat dari jurnal tersebut nantinya akan dihubungkan dengan

masalah yang akan diteliti penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini nantinya akan mengulas lebih dalam tentang metode penelitian

yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini disertai juga dengan

pembahasan implementasi metode.

BAB IV HASIL PENELITIAN



Pada bab ini akan berisi laporan mengenai hasil uji coba, pengamatan di

lapangan, serta hasil pengujian secara nyata dari sistem yang dibuat, serta hasil

pembahasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan saran dari

penelitian yang sudah penulis lakukan. Serta mengetahui hasil dari rumusan

masalah dari penelitian ini yang nantinya juga dapat mempermudah peneliti

selanjutnya jika ingin melanjutkan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pustaka yang terkait penelitian

Tinjauan pustaka akan berisi beberapa penelitian terdahulu yang didapat

dari sumber referensi yang sudah ada; menggunakan beberapa objek penelitian

yang berbeda dalam setiap penulisan namun tetap mengacu pada metode

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian

terdahulu yang penulis ambil sebagai acuan dan referensi.

Penelitian pertama adalah yang dilakukan oleh Nisa, Y. H., dkk., (2021)

mengenai pembuatan game Airplane Shooter dengan cara bermain yaitu

menembak pesawat musuh dan mendapatkan poin. Game ini menggunakan

penerapan dari algoritma collision detection. Hasil yang diperoleh dari penelitian

ini adalah telah dibuat game yang bertujuan melatih ketangkasan dengan

menggunakan algoritma collision detection yang memiliki tingkat penerapan baik

yaitu dapat menembak pesawat musuh dan memperoleh poin.

Penelitian kedua seperti yang dilakukan oleh Musfiroh, L., dkk., (2014)

dalam pengembangan game berbasis android yang menggunakan algoritma

collision detection pada game Dokkaebi Shooter. Hasil yang diperoleh dari

penelitian ini adalah telah dibuat game dengan memanfaatkan algoritma collision

detection yaitu terjadi reaksi antara panah jika terkena dengan musuh.

Pemanfaatan algoritma ini dapat memberikan reaksi jika panah terkena musuh



maka akan berlaku aksi berupa bertambah poin atau skor dan musuh akan

menghilang.

Penelitian ketiga adalah yang dilakukan oleh Nurdiansyah, I., dkk.,. (2018)

tentang penggunaan algoritma collision detection pada game platformer berjudul

“Mr. Hoax” yang dibangun menggunakan game engine construct 2. Penggunaan

algoritma collision detection adalah untuk mendeteksi tabrakan atau sentuhan

antara karakter dengan musuh sehingga menghasilkan aksi berupa informasi

mengenai hoax. Selanjutnya pada game ini telah dilakukan pengetesan secara

Alpha dan Beta testing. Pada pengetesan Apha semua uji fungsionalitas berjalan

dengan baik dan dapat diterima. Selanjutnya pada pengetesan Beta, didapatkan

hasil melalui kuesioner yang kemudian disebar pada 30 responden. Kemudian

diperoleh hasil dari Beta testing yaitu nilai sebesar 82% yang menyimpulkan

bahwa game tersebut layak dimainkan dan digunakan.

Penelitian keempat seperti yang ditulis oleh Fasha, L. H,. dkk., (2018)

yang memanfaatkan algoritma collision detection untuk merancang sebuah game

simulasi berkendara. Algoritma tersebut memberikan aksi berupa jika player

menabrak sebuah objek atau penghalang, lalu akan mendapatkan aksi yang telah

ditentukan. Hasil yang didapat adalah telah dibuat game dengan sistem simulasi

berkendara dan didapatkan bahwa algoritma collision detection berjalan dengan

baik yaitu mendapatkan aksi jika player menabrak collision maka akan kembali

ke titik start. Kemudian didapat juga fps pada game ini mendapat titik terbaik yatu

60 Frame Per Second dan titik terburuknya adalah 24,6 Frame Per Second.



Penelitian kelima dilakukan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aulia

Rahma mengenai pengaruh game edukasi terhadap pengetahuan menyikat gigi

pada anak prasekolah TK Raudhatul Al- Jihad Kabupaten Gowa. Penelitian

tersebut dilakukan terhadap 33 siswa dengan rentang umur 3-6 tahun yang

menjadi populasi sekaligus sampel penelitian. Para siswa tersebut akan diberikan

pretest guna mengetahui kemampuan awal yang mereka miliki, sebelum nantinya

akan diberi intervensi berupa game edukasi, kemudian selanjutnya kembali

melakukan post-test guna mencari tahu pengaruh yang akan terjadi setelah

diberikan intervensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen

dengan desain Pra Experimental dengan pretest –post test yang digunakan guna

mencari tahu pengaruh dua variabel tanpa adanya kelompok kontrol. Hasil yang

diperoleh dari penelitian ini yaitu: sebelum diberikan intervensi berupa game

edukasi (pretest), siswa yang mendapat kategori dibawah rata-rata sejumlah 16

murid (48,5%), kategori menengah sejumlah 9 murid (27,3%), dan siswa yang

memperoleh nilai yang baik sebanyak 8 murid (24,2). Lalu hasil yang diterima

setelah melakukan serangkaian perlakuan menggunakan game edukasi, sebanyak

2 murid (6,1%) mendapat kategori kurang, sebanyak 10 murid (30,4) mendapat

kategori cukup, serta 21 murid (63%) berhasil mendapat kategori baik.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu game edukasi berhasil

memberikan pengaruh terhadap pengetahuan siswa terkait kesehatan gigi dengan

ditandainya peningkatan yang signifikan dari hasil belajar.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Karimatin Nurisa dan Muhammad

Abdul Ghofur yang membahas mengenai pembuatan sebuah media yang



dimanfaatkan untuk pembelajaran berbentuk game edukasi berbasis android untuk

digunakan pada mata pelajaran ekonomi di kelas X IPS SMA Negeri 1

Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan

serta menggunakan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest. Penelitian ini

ditujukan guna mencari tahu terkait kelayakan sebuah media pembelajaran,

menganalisis hasil belajar, serta respon dari siswa. Dari poin tersebut, diperoleh

hasil bahwa mereka mendapatkan poin yang menjadi aspek rata-rata persentase

sebesar 100%. Pada poin hasil belajar didapat skor yang menjadi rata-rata yaitu

76,06 %. Sedangkan untuk bagian respon dari siswa mendapat aspek rata-rata

persentase sebesar 97 %. Lalu pada penelitian ini juga didapat hasil sebelum

diberikan game edukasi (pre-test) dengan rata-rata 69,55; sedangkan setelah

diberikan game edukasi (post-test), pengetahuan siswa meningkat dengan rata-rata

83,7.

Penelitian ketujuh merupakan penelitian yang dilakukan oleh Annisa

Larasati yang mengambil topik membuat rancang bangun sebuah game edukasi

yang nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan media pendukung

pembelajaran logika serta algoritma komputer dengan metode penelitian dan

pengembangan menggunakan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh game edukasi logika dan

algoritma terhadap pemahaman siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa game edukasi merupakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan

pemahaman para siswa. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan nilai (gain) yang

diperoleh di setiap aspek game yang diberikan.



Penelitian kedelapan merupakan penelitian yang dilakukan oleh Laely

Adyani, dkk., yang membahas mengenai pengembangan perangkat pembelajaran

berbentuk media animasi interaktif berbasis game edukasi untuk meningkatkan

motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan metodologi penelitian dan

pengembangan, dan dengan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menghasilkan media pembelajaran dan

platform game edukasi yang layak untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar

siswa. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan peningkatan pada

pemahaman siswa, yang terlihat dari persentase ketuntasan siswa sebelum

diberikan game edukasi sebesar 0%, dan setelah menggunakan game edukasi

(post-test), persentase ketuntasan klasikalnya sebesar 91,67%.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Lia Budi Tristanti, dkk., yang

membahas tentang dampak yang didapat dari analisis media pembelajaran yang

berbentuk game edukasi yang dibuat dengan aplikasi Construct untuk mencari

tahu kemampuan siswa dalam memecahkan sebuah permasalahan dan

menganalisa hasil belajar khususnya dalam logika matematika di SMK PGRI 1

JOMBANG dengan memanfaatkan metode eksperimen dengan desain One-Group

Pretest-Posttest. Dari penelitian tersebut terlihat penelitian ini memberitahu

bahwa adanya dampak yang didapat dari memberikan perlakuan berupa game

edukasi terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan sebuah masalah. Serta

juga terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar yang diperoleh setelah

melakukan pre-test dan post-test, yang merupakan indikasi bahwa game edukasi



berpengaruh terhadap peran media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil

belajar siswa khususnya dalam materi logika matematika.

2.2 Tabel Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Penulis Judul Hasil

Nisa, Y. H., dkk. (2021) Penerapan Metode

Collision Detection Dalam

Permainan Berbasis

Android

Hasil yang diperoleh dari

penelitian ini adalah telah

dibuat game dengan tujuan

melatih ketangkasan dengan

menggunakan algoritma

collision detection dengan

tingkat penerapan yang baik

yaitu dapat menembak

pesawat musuh dan

memperoleh poin.

Musfiroh, L., dkk. (2014) Penerapan Algoritma

Collision Detection Dan

Boids Pada Game

Dokkaebi Shooter

Hasil yang diperoleh dari

penelitian ini adalah telah

dibuat game dengan

memanfaatkan algoritma

collision detection yaitu terjadi

reaksi antara panah jika



terkena dengan musuh.

Pemanfaatan algoritma ini

dapat memberikan reaksi jika

panah terkena musuh maka

akan berlaku aksi berupa

bertambah poin atau skor dan

musuh akan menghilang.

Nurdiansyah, I., dkk. (2018) Penerapan Metode

Collision Detection pada

Game Platformer Mr.

Hoax

Penggunaan algoritma

collision detection adalah

untuk mendeteksi tabrakan

atau sentuhan antara karakter

dengan musuh sehingga

menghasilkan aksi berupa

informasi mengenai hoax.

Selanjutnya pada game ini

telah dilakukan pengetesan

secara Alpha dan Beta testing.

Pada pengetesan Apha semua

uji fungsionalitas berjalan

dengan baik dan dapat

diterima. Selanjutnya pada

pengetesan Beta, didapatkan



hasil melalui kuesioner yang

kemudian disebar pada 30

responden. Kemudian

diperoleh hasil dari Beta

testing yaitu nilai sebesar 82%

yang menyimpulkan bahwa

game tersebut layak dimainkan

dan digunakan.

Fasha, L. H,. dkk. (2018) Implementasi Algoritma

Collision Detection Pada

Game Simulator Driving

Car

Hasil yang didapat

adalah telah dibuat game

dengan sistem simulasi

berkendara dan didapatkan

bahwa algoritma collision

detection berjalan dengan baik

yaitu mendapatkan aksi jika

player menabrak collision

maka akan kembali ke titik

start. Kemudian didapat juga

fps pada game ini mendapat

titik terbaik yatu 60 Frame Per

Second dan titik terburuknya



adalah sekitar 24,6 Frame Per

Second.

Rahma, A. (2015) Pengaruh Game Edukatif

Terhadap Pengetahuan

Menyikat Gigi Pada Anak

Prasekolah TK Raudhatul

Al- Jihad Kabupaten

Gowa.

Kesimpulan yang didapat dari

penelitian ini yaitu permainan

edukatif berhasil memberikan

pengaruh terhadap

pengetahuan siswa terkait

kesehatan gigi dengan

ditandainya peningkatan yang

signifikan dari hasil belajar.

Nurisa, K., & Ghofur, M. A.

(2019)

Pengembangan Media

Pembelajaran Game

Edukasi Berbasis Android

Pada Mata Pelajaran

Ekonomi Kelas X IPS

SMA Negeri 1 Bangkalan

Lalu pada penelitian ini juga

didapat hasil sebelum

diberikan game edukasi

(pre-test) dengan rata-rata

69,55 ; sedangkan setelah

diberikan game edukasi

(post-test), pengetahuan siswa

meningkat dengan rata-rata

83,7.

Adyani, L., dkk. (2017) Pengembangan Perangkat

Pembelajaran

Hasil yang didapat dari

penelitian ini menunjukkan



Berbantuan Media

Animasi Interaktif

Berbasis Game Edukasi

Untuk Meningkatkan

Motivasi

Dan Hasil Belajar Siswa

peningkatan pada pemahaman

siswa, yang terlihat dari

persentase ketuntasan siswa

sebelum diberikan game

edukasi sebesar 0%, dan

setelah menggunakan game

edukasi (post-test), persentase

ketuntasan klasikalnya sebesar

91,67%.

Tristanti, L. B., dkk. (2020) Pengaruh Media

Pembelajaran Game

Edukasi Berbasis

Construct Terhadap

Kemampuan Pemecahan

Masalah Dan Hasil

Belajar Siswa

Dari penelitian ini

menunjukkan adanya pengaruh

media pembelajaran berupa

game edukasi berbasis

Construct pada kemampuan

siswa dalam menyelesaikan

masalah. Serta juga terdapat

perbedaan rata-rata antara

hasil belajar yang diperoleh

setelah melakukan pre-test dan

post-test, yang merupakan

indikasi bahwa game edukasi

memiliki pengaruh terhadap



peran media pembelajaran

yang dapat meningkatkan hasil

belajar siswa khususnya dalam

materi logika matematika.

Larasati, A. (2020) Rancang Bangun Game

Edukasi Untuk

Mendukung Pembelajaran

Logika Dan Algoritma

Komputer

Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa game

edukasi merupakan media

pembelajaran yang dapat

meningkatkan pemahaman

para siswa. Hal ini dibuktikan

melalui peningkatan nilai

(gain) yang diperoleh di setiap

aspek game yang diberikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Algoritma collision detection seringkali digunakan untuk mengecek

apakah ada objek spasial yang saling bertumbuk satu sama lain atau tidak. Jika

ternyata ditemukan paling sedikit dua objek yang saling bertumpuk, maka hal

tersebut akan terdeteksi sebagai sebuah tubrukan. Pada objek dengan dua dimensi

maka berarti objek spasialnya terjadi saling irisan. Collision detection adalah

algoritma atau teknik untuk mendeteksi tabrakan dan mengetahui objek apa saja

yang bersentuhan dalam bidang koordinat tertentu. (Fasha, L. H,. dkk. 2018).

Teknik untuk mendeteksi tabrakan biasanya digunakan pada saat

pemrograman untuk animasi gambar. Teknik deteksi tabrakan atau collision

detection merupakan teknik untuk memproses dan memeriksa apakah sebuah

objek atau sprite saling bertabrakan antara objek-objek dengan sesamanya. Proses

deteksi dan pemeriksaan hasil tabrakan antara objek-objek dalam permainan

menggunakan tipe collision bounding. (Nisa, Y. H., dkk. 2021).

Contoh penggunaan collision bounding pada game “Wisata Sambil

Belajar” yang dibuat oleh penulis dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1 square collision bounding objek huruf

Kemudian pada algoritma collision detection diperlukan sedikitnya dua

objek yang saling bertabrakan. Maka dari itu terdapat satu objek yang nantinya

akan menjadi objek yang terkena tubrukan. Collision bounding objek jawaban

dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini:



Gambar 3.2 square collision bounding objek jawaban

Terdapat beberapa action yang akan didapat, dan implementasi logikanya

bisa dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini:



Gambar 3.3 Flowchart algoritma collision detection

3.2 Desain Penelitian

Pada dasarnya, dengan menggunakan desain penelitian berarti peneliti

telah membuat kerangka dasar suatu penelitian dengan menunjukkan adanya

hubungan yang terjadi antar variabel. Dengan adanya desain penelitian, secara



tidak langsung memberikan petunjuk kepada peneliti terkait bagaimana eksekusi

dari penelitiannya, bagaimana cara observasi penelitiannya, dan bagaimana

analisis terhadap hasil observasi akan penelitiannya.

Desain penelitian yang terdapat pada metode penelitian eksperimen juga

tersedia cukup beragam. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Stanley &

Campbell (1963) sebagai berikut:

a. Pre-Experimental Design yang memiliki beberapa varian diantaranya: The

One-Shot Case Study; The One Group Pretest-Posttest Design; dan Static

Group Comparison.

b. True Experimental Design yang memiliki beberapa varian diantaranya:

Pretest-Posttest Control Group Design; Solomon Four Group Design;

Posttest Only Control Group Design.

c. Quasi Experimental Design yang memiliki beberapa varian antara lain:

Time Sries, equivalent Time Sample Design; The Equivalent Materials

Design; The Nonequivalent Control Group Design; Counterbalanced

Design, The Separate Sample Pretest-posttest Design.

Pada penelitian yang penulis lakukan, akan menggunakan desain

penelitian dengan bentuk Pre-eksperimental Design, karena pada desain penelitian

ini nantinya akan masih ada variabel luar yang ikut terpengaruh terhadap

terbentuknya variabel independen. Ini bisa terjadi karena tidak adanya variabel

kontrol dan sampel yang dipilih tidak dilakukan secara random atau acak.

Dalam penelitian eksperimen dengan bentuk pra eksperimen memiliki

beberapa jenis desain penelitian. Penggunaan desain penelitian yang hendak



dipakai, tentunya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan fungsi yang diinginkan

oleh setiap peneliti. Karena alasan tersebut, penulis akan menerapkan model

desain penelitian one group pretest-posttest, yang merupakan desain untuk

penelitian yang memberikan sebuah perlakuan tertentu terhadap satu kelompok

saja tanpa adanya kelompok yang menjadi pembanding. Nantinya pada penelitian

ini, akan dilakukan sebuah tes awal atau yang disebut pre-test guna mengetahui

kemampuan awal dari target penelitian sebelum diberikan perlakuan khusus

(game edukasi) kepada sebuah kelompok, kemudian setelah mengetahui hasil dari

pre-test, akan diberikan treatment atau perlakuan berupa game edukasi. Setelah

diberikan treatment atau perlakuan kemudian selanjutnya akan diberikan tes

terakhir (posttest) yang akan menunjukkan akibat dari dilakukannya treatment

atau perlakuan tadi. Metode penelitian eksperimen merupakan salah satu metode

yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kausal

(sebab-akibat).

3.3 Perancangan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bentuk pengembangan

perangkat lunak yaitu Siklus Hidup Menyeluruh (SHM), yang merupakan sebuah

metode yang dimanfaatkan untuk mengembangkan multimedia yang dirancang

oleh Munir (2012). Berdasarkan model pengembangan Siklus Hidup Menyeluruh

(SHM) ini, penulis melihat bahwa model penelitian tersebut memiliki 5 garis

besar tahapan yang ada didalamnya. Yang mana terdiri dari proses analisis, proses

desain, proses pengembangan, proses implementasi, dan penilaian.



3.3.1 Tahap Analisis

Tahapan ini akan berisi beberapa hal terkait studi literatur serta kegiatan

lapangan yang meliputi beberapa hal seperti:

a. Melakukan studi literatur terkait dengan rumusan masalah yang akan penulis

teliti. Studi literatur yang akan dipelajari meliputi metode penelitian

eksperimen, hasil belajar, serta mencari referensi terkait beberapa objek

wisata di Jawa Tengah.

b. Membuat instrumen penelitian berupa soal tes objektif berbentuk game drag

and drop yang kemudian disusun menjadi sebuah nama objek wisata di Jawa

Tengah.

c. Membuat bahan ajar atau materi terkait objek penelitian yang dilakukan,

dalam hal ini dalam kaitannya dengan objek wisata di Jawa Tengah.

d. Melakukan uji coba terhadap penelitian yang dilakukan.

e. Memilih sampel yang nantinya hendak dilakukan proses penelitian.

f. Mempersiapkan proses perizinan dengan pihak sekolah dasar yang hendak

dilakukan penelitian.

3.3.2 Tahap Desain

Dalam tahap ini penulis akan membuat rancangan terkait tampilan

antarmuka, kemudian juga merencanakan terkait desain tampilan setiap stage atau

pergantian soal, kemudian selanjutnya akan dikonversi ke dalam bentuk game



edukasi pada tahapan atau proses pengembangan. Seperti pada gambar 3.1

dibawah ini yang menggambarkan rancang awal dari tampilan game edukasi:

Gambar 3.1 Tampilan antarmuka dari menu awal

Selanjutnya peserta akan diarahkan untuk menekan tombol bermain.

Tampilan desain antarmuka bermain dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini:



Gambar 3.2 Tampilan antarmuka dari menu bermain

Setelah siswa menekan tombol bermain dan mengerjakan beberapa soal,

selanjutnya akan diarahkan untuk ke menu belajar. Tampilan antarmuka menu

belajar dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini:

Gambar 3.3 Tampilan antarmuka dari tampilan belajar



Selanjutnya jika peserta dapat menjawab soal dengan benar maka akan

muncul pop up berhasil dan akan berlanjut ke soal berikutnya. Tampilan

antarmuka dari pop up berhasil dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini:

Gambar 3.4 Tampilan antarmuka dari tampilan berhasil

Selanjutnya jika siswa melakukan kesalahan dalam menyusun huruf yang

benar maka nyawa akan berkurang dan akan muncul pop up gagal. Tampilan antar

mukanya dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini:



Gambar 3.5 Tampilan antarmuka dari tampilan gagal

3.3.3 Tahap Pengembangan

Selanjutnya pada proses pengembangan, data yang sebelumnya sudah

terkumpul, akan dipakai untuk perancangan media yang menjadi sarana pembantu

pembelajaran yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, penulis akan memuat

beberapa hal yang perlu dilakukan terkait kebutuhan guna merancang fase

pengembangan game edukasi ini, yang meliputi antara lain:

a. Fitur

Penulis akan membuat perencanaan rancangan fitur dan gameplay yang

nantinya akan dimuat ke dalam game edukasi. Dalam merencanakan tahap ini,

penulis memiliki beberapa kriteria dari kelayakan media pembelajaran yang mana

hal tersebut dapat mempengaruhi antusias dan minat anak dalam memainkan

game edukasi ini nantinya. Berikut dibawah ini merupakan kriteria dari kelayakan

media edukasi:

1. Aspek kelayakan media



a) Aspek perangkat lunak

- Sebuah perangkat lunak yang dibuat harus berupa produk yang

dapat dipelihara dan dikelola dengan mudah, atau biasa disebut dengan

maintainable. Ini dilakukan agar jika ada perkembangan fitur atau

gameplay bisa langsung ditangani dengan cepat dan mudah.

- Produk yang penulis buat mengikuti trend atau kesukaan yang

sedang terjadi saat ini, dimana sekarang anak-anak lebih menyukai

bermain gadget atau smartphone ketimbang membaca buku atau artikel.

Sehingga produk yang penulis hasilkan haruslah memiliki kompatibilitas

di semua perangkat smartphone.

- Produk yang dihasilkan sudah mestinya mudah digunakan, apalagi

target pengguna penelitian ini yang merupakan anak-anak, yang mana

masih belum terlalu mengerti tentang sistem yang rumit.

- Produk yang penulis hasilkan akan dapat dengan mudah

dikembangkan dan akan mengadakan uji kelayakan sebelum

dipublikasikan.

b) Aspek kelayakan komunikasi audio visual

- Setiap media yang ada pada produk game edukasi ini nantinya

haruslah komunikatif dan mudah dipahami.

- Kreatif dan menyajikan konten yang menarik

- Memiliki tampilan yang simple agar mudah dipahami

- Desain layout yang menarik dan eye catching

- Diharapkan dapat membangun motivasi anak dalam belajar



2. Aspek kelayakan materi

a) Tujuan dan target belajar yang disampaikan jelas

b) To the point dalam menyampaikan informasi dan tidak

berbelit-belit

c) Mudah dicerna dan dipahami

d) Sesuai dan cocok dengan kapasitas pengetahuan dari anak

b. Skenario game

Pada tampilan awal game akan diberikan pilihan dengan menampilkan

menu “BELAJAR” dan “BERMAIN”. Untuk pertama kali. akan memilih menu

“BERMAIN” sebagai tahap pre-test guna mengetahui kemampuan awal siswa

terkait mengenal objek wisata di Jawa Tengah. Kemudian setelah selesai bermain,

akan diperoleh nilai yang akan menjadi patokan awal kemampuan siswa. Siswa

kemudian akan mengerjakan sebanyak 10 soal terkait objek wisata di Jawa

Tengah.

Kemudian setelah itu akan kembali ke menu awal. Disini selanjutnya

diarahkan untuk ke menu “BELAJAR”. Langkah ini adalah bentuk dari perlakuan

atau treatment yaitu memberikan materi terkait objek wisata di Jawa Tengah.

Setelah dirasa cukup, siswa akan diarahkan untuk kembali bermain dengan

menekan menu “BERMAIN”. Disini siswa akan kembali mengerjakan 10 soal

yang sama seperti di awal tadi. Setelah selesai bermain selanjutnya akan didapat



nilai kedua yang menjadi poin penentu apakah pembelajaran sebelumnya telah

berhasil atau tidak.

3.3.4 Tahap Implementasi

Setelah game dinyatakan layak uji oleh dosen pembimbing, maka langkah

selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah uji coba di SDN Purbalingga Lor.

Pada fase ini, penulis akan mempersiapkan hal yang dibutuhkan dalam proses

penelitian yaitu game edukasi dan juga sample objek penelitian (siswa sekolah

dasar).

Desain penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah

pre-eksperimental design, dengan bentuk one group pretest-posttest design.

Penelitian ini ditujukan kepada siswa sebagai bentuk alternatif sarana

pembelajaran yang menerapkan game edukasi sebagai media alat bantu

pembelajaran, yang mana disini mengenai pengenalan objek wisata di Jawa

Tengah. Penelitian ini bisa dilakukan didalam maupun diluar jam pelajaran di

kelas.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sampel siswa yang kemudian

selanjutnya akan diberi pretest, atau tes yang akan menunjukkan nilai awal dari

siswa. Setelah itu, kemudian akan dilakukan treatment atau perlakuan yaitu

dengan memberikan sarana pembelajaran game edukasi. Setelah itu, siswa akan

diajak untuk melakukan posttest untuk mengetahui dampak atau akibat dari

diberlakukannya treatment tadi. Desain penelitian digambarkan pada gambar

dibawah ini:



Tabel 3.1 Tabel variabel dengan menggunakan desain one group pretest-posttest

design

keterangan:

O1 = Melakukan pretest pada siswa kelas eksperimen

X = Perlakuan yang dilakukan oleh penulis terhadap siswa kelas

eksperimen, yaitu dengan melakukan penerapan game edukasi berbasis

quiz sebagai sarana alternatif media bantu pembelajaran.

O2 = Melakukan posttest pada siswa pada kelas eksperimen.

Terdapat 10 soal yang digunakan untuk pretest dan posttest dengan bobot

masing-masing sebesar 10 poin, sehingga total poinnya adalah 100 poin. Soal

pertanyaan yang diberikan pada pretest dan posttest adalah sama.

Setelah didapatkan poin, kemudian akan menggunakan penilaian acuan

patokan (PAP) yang dari situ akan diperoleh nilai pretest dan posttest (Sukiman,

2012, hal. 253). Penulis menggunakan rumus untuk menghitung nilai tersebut

dengan cara:

nilai = bobot / bobot maksimum x 100



Kemudian dari nilai yang sudah diperoleh tersebut, dapat dikonversikan

menjadi nilai huruf dengan aturan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Konversi distribusi nilai huruf

Nilai Nilai Huruf

>80 A

>70 - 80 B

>50 - 70 C

>40 - 50 D

<=40 E

3.3.5 Tahap Penilaian

Setelah penulis melakukan uji coba lapangan atau melakukan proses

penelitian, selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengolah kembali data yang

sudah didapat melalui proses penelitian tadi, yaitu dengan melakukan tahap

penilaian. Yang peneliti lakukan pada tahap ini adalah:

a. Pengumpulan data hasil pretest dan posttest;

b. Melakukan analisis dan pengolahan data hasil pretest dan posttest

pada setiap siswa;

c. Membuat kesimpulan yang dikumpulkan terkait peningkatan hasil

belajar siswa;



d. Membuat laporan penelitian.

Tabel 3.3 Tabel tahap penelitian dengan desain one group pretest-posttest design

Pengukuran

Pretest

Perlakuan

Treatment

Pengukuran

Posttest

Pengukuran terhadap

pengetahuan para siswa

terkait objek wisata di

Jawa Tengah. Soal

terdiri dari 10 soal yang

berupa visual dan quiz.

Setiap jawaban yang

benar akan memperoleh

10 poin dari setiap soal

benar. Jika menjawab

salah tidak akan

mengurangi poin.

Pemberian media

pembelajaran game

edukasi berbasis quiz

mengenai pengenalan

objek wisata di Jawa

Tengah.

Pengukuran terhadap

pengetahuan para siswa

terkait objek wisata di

Jawa Tengah. Soal

terdiri dari 10 soal yang

berupa visual dan quiz.

Setiap jawaban yang

benar akan memperoleh

10 poin dari setiap soal

benar. Jika menjawab

salah tidak akan

mengurangi poin.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Game

Game edukasi yang diberi judul “Wisata Sambil Belajar” ini dibuat dengan

gagasan sebagai upaya pengenalan objek wisata di Jawa Tengah pada anak-anak,

yang mana didasari pada permasalahan menurunnya jumlah wisatawan dari 2020

hingga 2021. Game ini dibuat dengan tujuan memperkenalkan objek wisata di

Jawa Tengah pada anak-anak agar bisa lebih mengenal berbagai macam situs

budaya di Jawa Tengah. Setelahnya, siswa akan lebih mengenal objek wisata di

Jawa Tengah dan tertarik untuk berkunjung kesana. Game edukasi ini dibuat

dengan menggunakan game engine open source construct 2.

Metode collision detection digunakan penulis untuk mendeteksi apakah

dua buah objek atau sprite saling bertabrakan atau tidak. Game ini mengusung

sistem game drag and drop. Pemanfaatan collision detection yaitu ketika pemain

menyeret sebuah objek ke kotak yang sudah disediakan, jika kedua objek tersebut

bertabrakan maka akan muncul aksi.

Pemain akan ditampilkan 10 soal tentang objek wisata di Jawa Tengah.

Tugas pemain adalah menyusun huruf yang tepat ke dalam susunan yang benar.

Jika menyeret huruf ke kotak yang salah maka bar hati akan berkurang. Pemain

akan diberikan kesempatan bermain sebanyak tiga kali.



4.2 Implementasi Game

1. Desain Soal

- Baturaden

- Borobudur

- Dieng



- Gedongsongo



- Goa Kreo

- Lawang Sewu



- Rawa Pening

- Sampokong



- Tugu Muda

2. Pembuatan Game

Setelah membuat dan mempertimbangkan soal yang akan ditampilkan

serta menghitung hasil poin yang akan didapatkan para siswa, selanjutnya adalah

penerapan metode yang kemudian akan diimplementasikan pada game edukasi.

Penulis mengembangkan sebuah game edukasi dengan spesifikasi kebutuhan

perangkat meliputi: laptop, RAM 10GB, CPU Intel Core i5. Adapun perangkat

lunak yang digunakan sebagai alat pendukung pembuatan game ini meliputi:

sistem operasi Windows 10 64 bit, Construct 2, dan Adobe Illustrator CC 2020

untuk merancang tampilan game edukasi.

Penulis menggunakan software Adobe Illustrator CC 2020. Alasan penulis

menggunakan software tersebut adalah karena memiliki ketangguhan dan

kecanggihannya tersendiri, yang mana sangat membantu penulis dalam proses



desain. Proses pembuatan rancangan desain antarmuka menggunakan software

Adobe Illustrator dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1 Tampilan aplikasi Adobe Illustrator CC 2020

Selanjutnya proses produksi dari game edukasi menggunakan software

game engine Construct 2. Penulis juga memberikan beberapa fitur yang sudah

dirancang pada tahap sebelumnya, fitur tersebut meliputi: pemberian materi

visual, dan tombol-tombol interface yang mudah dipahami oleh anak-anak.

Tampilan awal pada game edukasi ini cukup sederhana. Terdapat title

game dibagian tengah atas, dan kemudian ada tombol Bermain dan Belajar.

Tampilan awal dari game edukasi Wisata Sambil Belajar terdapat pada gambar 4.2

dibawah:



Gambar 4.2 Tampilan awal game edukasi Wisata Sambil Belajar

Untuk melakukan proses pretest, siswa akan diarahkan untuk menekan

tombol Bermain. Ketika tombol Bermain ditekan, maka akan muncul soal yang

harus dikerjakan oleh siswa. Ini agar penulis dapat mengetahui kemampuan awal

siswa terkait objek wisata di Jawa Tengah sebelum adanya materi dari game

edukasi.

Game edukasi Wisata Sambil Belajar ini menggunakan genre game quiz.

Siswa nantinya akan menebak jawaban dari soal yang diberikan dengan cara

menyusun huruf yang benar dalam kotak jawaban. Ketika siswa berhasil

menjawab dengan benar, akan muncul bar berhasil dan pertanyaan akan berganti

ke soal yang selanjutnya.

Tampilan jika siswa menekan tombol Bermain (pretest) dapat dilihat pada

gambar 4.3 seperti berikut:



Gambar 4.3 Tampilan pertanyaan untuk tahap pretest

Kemudian setelah tahap pretest selesai dan didapatkan nilai, barulah siswa

akan diarahkan untuk menekan tombol Belajar, yang mana berisi materi terkait

objek wisata di Jawa Tengah. Tampilan yang akan muncul jika siswa menekan

tombol Belajar terdapat pada gambar 4.4:

Gambar 4.4 Tampilan menu Belajar



Lalu setelah siswa memahami berbagai materi yang diberikan, para siswa

akan menjalani tahap posttest, yang mana akan mengerjakan sejumlah soal

berdasarkan materi yang sudah diberikan. Pada tahap ini juga sekaligus akan

membuktikan apakah penggunaan game edukasi memiliki pengaruh terhadap

kemudahan siswa dalam belajar. Saat siswa sudah berhasil menyelesaikan tahap

belajar, selanjutnya siswa akan beralih kembali ke halaman Bermain untuk

mengerjakan soal posttest. Gambar saat siswa sedang berada pada halaman

Bermain (posttest) dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini:

Gambar 4.5 Tampilan siswa dalam tahap posttest

4.3 Algoritma Collision Detection

Telah dibuat game edukasi dengan menggunakan sistem game drag

and drop dan menerapkan algoritma collision detection. Dengan



memanfaatkan bounding box pada setiap objeknya, maka dapat dideteksi

jika terjadi tabrakan antara dua objek.

Game engine construct 2 sudah secara otomatis membuatkan area

bounding box di bagian sisi objek mengikuti bentuk objek. Bounding box

antar dua objek pada game “Wisata Sambil Belajar” dapat dilihat pada

gambar 4.6 dan 4.7 di bawah ini:

Gambar 4.6 Kotak jawaban Gambar 4.7 Kotak huruf

Setelah terjadi proses tabrakan antar dinding bounding box, maka

akan terjadi beberapa event. Source code pada penerapan algoritma collision

detection dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini:



Gambar 4.8 Logika algoritma collision detection

Terdapat beberapa aksi yang terjadi ketika kedua objek bertabrakan

dengan memanfaatkan algoritma collision detection, yaitu:

- Jika objek huruf bertabrakan dengan objek jawaban, dan memiliki instance

variabel yang sama, maka objek huruf akan menempati atau bertumpukan

di posisi objek jawaban

- Jika objek huruf bertabrakan dengan objek jawaban, dan memiliki instance

variable yang berbeda, maka objek huruf akan kembali ke posisi semula

serta bar nyawa akan berkurang satu.

- Jika objek huruf tidak bertabrakan dengan objek jawaban, maka objek

huruf akan kembali ke tempat semula dan tidak mengurangi bar hati.

4.4 Hasil Pengujian

Penulis telah melakukan proses penelitian terhadap para siswa di SDN

Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, dengan



jumlah total siswa sebanyak 14 orang yang menjadi populasi dan sekaligus

sampel pada penelitian kali ini. Proses dilakukannya penelitian ini menggunakan

metode pre-eksperimental design, dengan bentuk one group pretest-posttest

design yang dilakukan pada ruang kelas V A, yang saat itu sedang dilakukan

proses belajar mengajar oleh guru.

Untuk melakukan penelitian ini, perlu dilakukan pengujian untuk

mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa terhadap objek wisata di

Jawa Tengah. Karena penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental

design, dengan bentuk one group pretest-posttest design, maka terlebih dulu akan

dilakukan tahap pretest untuk mengetahui pengetahuan dasar siswa sebelum

perlakuan khusus (pemberian materi melalui game based learning) diterapkan.

Kemudian setelah itu barulah semua sampel siswa akan diberikan perlakuan

berupa materi pembelajaran berupa game edukasi untuk mengetahui pengaruh

game based learning terhadap kemudahan siswa dalam belajar dan memahami

materi khususnya dalam mengenal objek wisata di Jawa Tengah. Untuk

membuktikan adanya pengaruh tersebut, perlu dilakukan tahap posttest kepada

siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah

diberikan tadi.

Proses penulis dalam melakukan penelitian dapat dilihat pada gambar 4.6

dibawah ini:



Gambar 4.6 Proses penelitian di SDN 3 Purbalingga Lor

Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan hasil yang berupa nilai pretest

dan posttest, yang mana nilai pretest dapat dilihat pada tabel 4.2.Sedangkan nilai

posttest dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.1 Nilai angka dan nilai huruf untuk pretest

NO. Nama Nilai Akhir Nilai Huruf

1. Dian 50 C

2. Amalia 30 E

3. Ibnu 60 C

4. Nur 30 E



5. Falah 10 E

6. Risky P 30 E

7. Juan 70 B

8. Marcel 40 D

9. Nakeo 30 E

10. Naufal 40 D

11. Zaki 30 E

12. Yoga 20 E

13. Duddin 10 E

14. Brian 10 E

Tabel 4.2 Nilai angka dan nilai huruf untuk posttest

NO. Nama Nilai Akhir Nilai Huruf

1. Dian 100 A

2. Amalia 100 A

3. Ibnu 90 A

4. Nur 90 A



5. Falah 90 A

6. Risky P 100 A

7. Juan 100 A

8. Marcel 100 A

9. Nakeo 80 B

10. Naufal 100 A

11. Zaki 90 A

12. Yoga 90 A

13. Duddin 100 A

14. Brian 100 A

Tabel 4.3 Tabel statistik

NO. Statistik Pretest Posttest

1. Min 10 80

2. Max 70 100

3. Average 33 95



Pada tabel diatas terlihat sudah diperoleh data bahwa pada pretest tercatat

nilai terendah adalah 10 dan nilai tertinggi adalah 70, dengan rata-rata 33.

Sebanyak 21 persen siswa mendapat nilai A sampai C, dimana 1 siswa mendapat

nilai B dan dua orang mendapat nilai C. Sementara itu terdapat 79 persen siswa

mendapatkan nilai D dan E, dengan perolehan 2 orang mendapat nilai D dan 9

orang mendapat nilai E.

Jika melihat pada hasil posttest, dapat diperoleh bahwa nilai tertinggi

siswa mencapai nilai 100 dan nilai terendah ada di nilai 80, dengan rata-rata nilai

95. Terdapat sebanyak 13 orang yang memperoleh nilai A sedangkan satu orang

mendapatkan nilai B. Dimana perolehan rata-rata nilai meningkat sebanyak 3 kali

lipat. Pada hasil posttest tidak terdapat lagi siswa yang memperoleh nilai C

sampai E.

Dengan mengacu pada data yang tersedia pada tabel diatas, setelah

dilakukan penelitian dengan menggunakan pretest dan posttest menunjukkan

bahwa adanya peningkatan yang sangat signifikan terhadap pemahaman para

siswa terkait dengan objek wisata di Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa

penerapan game edukasi dapat berpengaruh pada kemudahan siswa dalam belajar

dan memahami materi, khususnya dalam mengenal objek wisata di Jawa Tengah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan melalui tahapan

yang diperlukan, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Telah dibuat game edukasi berjudul “Wisata Sambil Belajar” dengan

sistem permainan drag and drop yang memanfaatkan algoritma collision

detection yang digunakan untuk mengetahui pengaruh game edukasi

terhadap pengenalan objek wisata di Jawa Tengah pada siswa SDN 3

Purbalingga Lor. Pemanfaatan algoritma collision detection bekerja

dengan baik dan menghasilkan sebuah game edukasi yang mampu

mengenalkan objek wisata di Jawa Tengah.

2. Tingkat pengetahuan terkait objek wisata di Jawa Tengah pada siswa kelas

5 SD di SDN 3 Purbalingga Lor sebelum diberikan game edukasi

mendapatkan nilai rata-rata kelas sebesar 33 dari frekuensi 14 orang.

Sedangkan saat setelah diberikan game edukasi menunjukkan rata-rata

nilai kelas 95 dari frekuensi 14 orang. Ini menandakan bahwa game

edukasi “Wisata Sambil Belajar” memiliki pengaruh terhadap pengenalan

objek wisata di Jawa Tengah.

3. Game edukasi “Wisata Sambil Belajar” mendapatkan respon yang baik

karena mampu meningkatkan rasa penasaran dan minat siswa dalam

memahami serta mempelajari materi tentang objek wisata di Jawa Tengah.



Hal ini dibuktikan dengan partisipasi siswa yang memainkan game ini dari

awal sampai akhir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang sudah

tertulis sebelumnya, peneliti akan memberikan beberapa saran terhadap pengaruh

game edukasi terkait pengetahuan objek wisata di Jawa Tengah pada siswa kelas 5

SD, yang adalah:

1. Pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, diharapkan untuk

mencari tahu lebih dalam terkait peranan game edukasi terhadap tingkat

pengetahuan anak, yang bukan hanya meneliti pada satu sekolah dan

diharapkan dapat melakukan penelitian dalam skala besar agar dapat

mengetahui pengaruh game edukasi dalam jangkauan yang lebih luas

juga.

2. Penelitian selanjutnya agar bisa menambahkan beberapa fitur tambahan

atau model game baru agar pemain tidak cepat bosan.

3. Meningkatkan antusias peserta dalam memainkan game edukasi, seperti

menambahkan efek visual atau tampilan game yang memanjakan mata.


