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 BAB IV  

PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan Aplikasi 

  Berdasarkan analisa yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah 

pengumpulan tugas yang ada di Unika Soegijapranata, maka dibuatlah aplikasi 

“Gamification of Assignment” yang dapat terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan tugas 

(e-learning) berbasis situs web yang akan dikembangkan dengan Moodle.  

 

Gambar 4.1 Logo Moodle 

Aplikasi yang akan dirancang harus dapat memenuhi kebutuhan para mahasiswa. 

Seperti yang kita ketahui, di era digital hampir seluruh aspek kehidupan manusia dapat 

diintegrasi dengan teknologi. Mahasiswa dikenal sebagai peran yang dituntut harus dapat 

fleksibel, cepat, dan tepat. Kepraktisan dan ketepatan waktu menjadi harga mati bagi 

hampir seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa di Unika Soegijapranata. Maka dari itu, 

aplikasi harus praktis dan fleksibel; dapat diakses dimana saja. 

Dalam mendukung aspek ini, aplikasi akan dikembangkan menggunakan Moodle, 

dan tentunya akan berbasis web yang dapat dengan mudah diakses melalui perangkat 
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komputer maupun di platform mobile. Aplikasi ini nantinya akan berguna dalam 

memotivasi pengguna (mahasiswa) untuk dapat mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, 

yang nantinya akan ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik. Aplikasi ini bisa juga 

digunakan sebagai sarana pengawasan (supervising) bagi para tenaga pengajar dalam 

memantau perkembangan proses pengerjaan tugas. 

Aplikasi ini merupakan gamifikasi yang memberlakukan sistem reward and 

punishment yang terbukti efektif dalam memotivasi pengguna dalam mencapai suatu 

objektif. Sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku sistem reward and punishment yang 

digunakan tidak akan berdampak pada nilai, melainkan hanya pada poin saja.  

 

Gambar 4.2 Flowchart Pemrograman Gamifikasi 

Langkah pertama dalam pemrograman gamifikasi adalah dengan cara mengunduh 

Moodle. Proses pengunduhan dapat secara mudah dilakukan, mengingat situsnya yang 
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mudah diakses. Mengunduh Moodle tidak dikenakan biaya. Proses instalasinya pun 

mudah. 

Database moodle terdiri dari sangat banyak tabel yang memiliki fungsi yang 

berbeda dan sangat berkesinambungan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, 

diputuskan untuk menambahkan tabel baru yang nantinya akan digunakan untuk 

menampung dan mengolah nilai mahasiswa. Tabel yang ditambahkan akan diberi tanda 

dengan cara menambahkan kata “modtbl_” di depan nama tabel yang akan ditambahkan. 

Ini akan menunjukkan bahwa tabel tersebut bukanlah tabel yang berasal dari Moodle, 

melainkan tabel yang ditambahkan oleh pengembang. 

 

Gambar 4.3 Tabel Tambahan pada Database Moodle 
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Langkah selanjutnya adalah proses pembuatan kode program tambahan pada kode 

sumber Moodle. Berikut contoh penggalan script (kode pemrogrman) di dalam 

pemrograman gamifikasi, yang diambil dari index.php yang berada di dalam Moodle, yang 

berfungsi untuk menambahkan tombol yang dapat mengakses gamifikasi di dalamnya: 

$con=mysqli_connect("localhost:3307","bn_moodle","16a0e8c071","bitnami_moodle"

); 

   

  // Check connection 

  if (mysqli_connect_errno()) 

  { 

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error(); 

  } 

   

$userid = $USER->id; 

$sql="SELECT mdl_role_assignments.userid, mdl_role_assignments.roleid, 

mdl_role.archetype FROM mdl_role_assignments, mdl_role WHERE 

mdl_role_assignments.userid = '$userid' AND mdl_role_assignments.roleid = 

mdl_role.id AND mdl_role.archetype = 'student'"; 

$result=mysqli_query($con, $sql);  

 echo "<script type='text/javascript'> 

  function roulette(){ 

  document.formroulette.target = 'myActionWin'; 

  window.open('','myActionWin','width=750,height=650,toolbar=0'); 

  document.formroulette.submit(); 

  } 

  </script>"; 

   

 echo "<form action='roulette.php' class='button' id='roulettebutton' 

name='formroulette' method='post' target='_blank'>"; 

 echo "<input type='hidden' name='id' id='id' value='".$USER->id."'>"; 



17 
 

 

 echo "<input type='button' onclick='roulette()' value='Roulette !'>"; 

 echo "</form>"; 

  

 echo "<script type='text/javascript'> 

  function badgelist(){ 

  document.formbadgelist.target = 'myActionWin'; 

  window.open('','myActionWin','width=750,height=650,toolbar=0'); 

  document.formbadgelist.submit(); 

  } 

  </script>"; 

 

 echo "<form action='badgelist.php' class='button' id='rewardbutton' 

name='formbadgelist' method='post' target='_blank'>"; 

 echo "<input type='hidden' name='id' id='id' value='".$USER->id."'>"; 

 echo "<input type='button' onclick='badgelist()' value='Reward Exchange'>"; 

 echo "</form>"; 

Script 4.1 Script penambahan tombol roulette pada dashboard moodle 

Script 4.1 berguna untuk memberikan sambungan terhadap database, sehingga 

perintah untuk mendapatkan data dari tabel yang tersedia dapat dilaksanakan. Data yang 

diambil berupa data pengguna yang saat ini sedang masuk. Jika mahasiswa, maka tombol 

roulette dan penukaran hadiah akan muncul. Sebaliknya, jika yang sedang masuk adalah 

dosen, maka tombol roulette dan penukaran hadiah tidak akan muncul. 

Berikut contoh penggalan script di dalam pemrograman gamifikasi, yang diambil 

dari terima.php yang berfugsi untuk mengolah nilai dari suatu variable berada di dalam 

Moodle. Script ini menggunakan AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) yang dapat 

mengolah nilai pada suatu variable secara background: 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

 

<div id="demo"> 

<h2>The XMLHttpRequest Object</h2> 

<button type="button" 

onclick="loadDoc('terima.php?id=1', myFunction)">Change Content 

</button> 

</div> 

 

<script> 

function loadDoc(url, cFunction) { 

  var xhttp; 

  xhttp=new XMLHttpRequest(); 

  xhttp.onreadystatechange = function() { 

    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { 

      cFunction(this); 

    } 

  }; 

  xhttp.open("GET", url, true); 

  xhttp.send(); 

} 

function myFunction(xhttp) { 

  document.getElementById("demo").innerHTML = 

  xhttp.responseText; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 
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Script 4.2 Script pengolahan nilai menggunakan AJAX 

Script 4.2 berguna untuk mengolah nilai (value) yang mahasiswa dapatkan setelah 

bermain rouelette. AJAX merupakan suatu pemrograman dimana pengolahan suatu nilai 

dapat dilakukan dengan cepat, tanpa harus meninggalkan halaman yang sedang diakses. 

 

Gambar 4.4 Kumpulan reward berupa badge 

Untuk desain reward, penghargaan yang diberikan berupa poin terakumulasi yang 

bisa didapat dengan cara mengerjakan tugas sesuai dengan harapan, baik dalam hal kualitas 

tugas, maupun kecepatan pengumpulan tugas. Poin tersebut nantinya bisa ditukarkan 

dengan badge kolektibel. Semakin bagus kualitas tugas serta semakin banyak tugas 

dikumpulkan, maka semakin banyak poin yang akan didapatkan oleh pengguna. 
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Gambar 4.5 Kode SQL Trigger pada Database Manager (phpmyadmin) 

Kode SQL pada trigger diprogram untuk menambahkan/memperbarui tabel yang 

telah ditambahkan. Trigger dipasang pada tabel asli Moodle yang berfungsi untuk 

menampung nilai mahasiswa yang diberikan oleh dosen. 



21 
 

 

 

Gambar 4.6 Flowchart Instalasi Gamifikasi 

Langkah pertama yang dilakukan adalah penmbahann tombol roulette dan 

penukaran hadiah di index.php Moodle yang terletak di folder htdocs Moodle. Kode 

pemrograman yang dipakai adalah php. 
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Gambar 4.7 Letak htdocs 

Langkah selanjutnya adalah menambahkan tabel yang berfungsi untuk menampung 

data poin mahasiswa dan roulette token mahasiswa. 

Program AJAX akan berguna untuk mengoperasikan data pengurangan  nilai dan 

penambahan token mahasiswa tanpa harus meninggalkan halaman awal. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

 

<div id="demo"> 

 

<h2>The XMLHttpRequest Object</h2> 

 

<button type="button" 

onclick="loadDoc('terima.php?id=1', myFunction)">Change Content 

</button> 
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</div> 

 

<script> 

function loadDoc(url, cFunction) { 

  var xhttp; 

  xhttp=new XMLHttpRequest(); 

  xhttp.onreadystatechange = function() { 

    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { 

      cFunction(this); 

    } 

  }; 

  xhttp.open("GET", url, true); 

  xhttp.send(); 

} 

function myFunction(xhttp) { 

  document.getElementById("demo").innerHTML = 

  xhttp.responseText; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Script 4.3 kirim.php 

Kode pemrograman kirim.php digunakan untuk mengirimkan nilai jumlah nilai 

yang akan dikurangkan pada poin mahasiswa ketika mahasiswa memautar roulette serta 

menambahkan nilai roulette yang didapatkan setelah memainkan roulette. 

<?php 

 

require_once(__DIR__ . '/../config.php'); 
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require_once($CFG->dirroot . '/my/lib.php'); 

 

$con=mysqli_connect("localhost:3307","bn_moodle","16a0e8c071","bitnami_moodle"); 

   

  // Check connection 

  if (mysqli_connect_errno()) 

  { 

  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error(); 

  } 

   

if($_GET['point'] == "0"){ 

echo "Better luck next time!"; 

 

  $result = mysqli_query($con,"UPDATE modtbl_scoreboard SET 

roulette_token = roulette_token + '".$_GET['point']."' WHERE user_id = '".$USER-

>id."';"); 

   

  $show = mysqli_query($con,"SELECT * FROM modtbl_scoreboard 

WHERE user_id = ".$USER->id.";"); 

    

   echo "<table style= 'text-align:center;' border='1'> 

   <tr> 

   <th>User ID</th> 

   <th>Email</th> 

   <th>Your Point</th> 

   <th>Your Roulette Token</th> 

   </tr>"; 

 

   while($row = mysqli_fetch_array($show)) 

   { 

   echo "<tr>"; 
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   echo "<td>" . $row['user_id'] . "</td>"; 

   echo "<td>" . $row['email'] . "</td>"; 

   echo "<td>" . $row['total_point'] . "</td>"; 

   $totalpoint = $row['total_point']; 

   echo "<td>" . $row['roulette_token'] . "</td>"; 

   echo "</tr>"; 

   echo "</table>"; 

   } 

 

   mysqli_close($con); 

}elseif($_GET['point'] == "100"){ 

echo "JACKPOT! You are very lucky! You got ".$_GET['point']." Roulette Point !!"; 

 

  $result = mysqli_query($con,"UPDATE modtbl_scoreboard SET 

roulette_token = roulette_token + '".$_GET['point']."' WHERE user_id = '".$USER-

>id."';"); 

   

  $show = mysqli_query($con,"SELECT * FROM modtbl_scoreboard 

WHERE user_id = ".$USER->id.";"); 

    

   echo "<table style= 'text-align:center;' border='1'> 

   <tr> 

   <th>User ID</th> 

   <th>Email</th> 

   <th>Your Point</th> 

   <th>Your Roulette Token</th> 

   </tr>"; 

 

   while($row = mysqli_fetch_array($show)) 

   { 

   echo "<tr>"; 
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   echo "<td>" . $row['user_id'] . "</td>"; 

   echo "<td>" . $row['email'] . "</td>"; 

   echo "<td>" . $row['total_point'] . "</td>"; 

   $totalpoint = $row['total_point']; 

   echo "<td>" . $row['roulette_token'] . "</td>"; 

   echo "</tr>"; 

   echo "</table>"; 

   } 

 

   mysqli_close($con); 

    

}elseif($_GET['point'] == "abort"){ 

echo "<p>Point subtraction aborted. Roulette token remains unchanged. </p> Earn good 

grades to earn more points."; 

  

  $show = mysqli_query($con,"SELECT * FROM modtbl_scoreboard 

WHERE user_id = ".$USER->id.";"); 

    

   echo "<table style= 'text-align:center;' border='1'> 

   <tr> 

   <th>User ID</th> 

   <th>Email</th> 

   <th>Your Point</th> 

   <th>Your Roulette Token</th> 

   </tr>"; 

 

   while($row = mysqli_fetch_array($show)) 

   { 

   echo "<tr>"; 

   echo "<td>" . $row['user_id'] . "</td>"; 
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   echo "<td>" . $row['email'] . "</td>"; 

   echo "<td>" . $row['total_point'] . "</td>"; 

   $totalpoint = $row['total_point']; 

   echo "<td>" . $row['roulette_token'] . "</td>"; 

   echo "</tr>"; 

   echo "</table>"; 

   } 

 

   mysqli_close($con); 

  

}else{ 

echo "Congratulations! You got ".$_GET['point']." Roulette Point !!"; 

 

  $result = mysqli_query($con,"UPDATE modtbl_scoreboard SET 

roulette_token = roulette_token + '".$_GET['point']."' WHERE user_id = '".$USER-

>id."';"); 

   

  $show = mysqli_query($con,"SELECT * FROM modtbl_scoreboard 

WHERE user_id = ".$USER->id.";"); 

   

   echo "<table style= 'text-align:center;' border='1'> 

   <tr> 

   <th>User ID</th> 

   <th>Email</th> 

   <th>Your Point</th> 

   <th>Your Roulette Token</th> 

   </tr>"; 

 

   while($row = mysqli_fetch_array($show)) 

   { 

   echo "<tr>"; 



28 
 

 

   echo "<td>" . $row['user_id'] . "</td>"; 

   echo "<td>" . $row['email'] . "</td>"; 

   echo "<td>" . $row['total_point'] . "</td>"; 

   $totalpoint = $row['total_point']; 

   echo "<td>" . $row['roulette_token'] . "</td>"; 

   echo "</tr>"; 

   echo "</table>"; 

   } 

 

   mysqli_close($con); 

} 

echo "<input type='hidden' id='point' value='$totalpoint' />"; 

?> 

Script 4.4 Script terima.php 

Setelah nilai sudah didapatkan oleh script kirim.php, selanutnya data akan diproses 

oleh terima.php yang berfungsi untuk mengolah dan memperbarui tabel yang menampung 

data poin dan roulette token mahasiswa. 

 

4.2 Model Perancangan dan Alur Aplikasi  

Seperti yang telah disampaikan, aplikasi akan menggunakan Moodle sebagai 

piranti lunak pengembang. 

 Analisa kebutuhan pengguna merupakan hal pertama yang harus dilakukan 

sebelum mengembangkan aplikasi. Jika tahap tersebut telah terpenuhi, akan dilanjutkan 

dengan merancang aplikasi secara teknisnya. Teknis perancangan aplikasi meliputi: 

1. Alur penggunaan aplikasi. 
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2. Perancangan UX dan UI. 

3. Pengembangan (coding). 

4. Pengujian aplikasi. 

 Hasil yang diharapkan dari aplikasi ini adalah: 

1. Dapat menampilkan hak akses bagi tingkatan pengguna (dosen atau mahasiswa) 

2. Pengguna dapat submit tugas untuk mendapatkan poin. 

3. Para tenaga pengajar yang bersangkutan dapat mengawasi perkembangan tugas. 

4. Mahasiswa Unika Soegijapranata dapat termotivasi dalam mengerjakan tugas. 

Alur pengoperasian aplikasi “Gamification of Assignment” digambarkan sebagai 

suatu diagram flowchart sebagai berikut: 
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Gambar 4.8 Flowchart Pengoperasian GAS Berdasarkan User 

Perancangan UI/UX akan didesain terlihat sangat mudah, sehingga pengguna dapat 

mengoperasikan aplikasi dengan mudah. Selain mudah, desain aplikasi akan didesain 

semenarik mungkin juga. Desain jendela(window) juga mempengaruhi ketertarikan 

mahasiswa dalam mengakses gamifikasi tersebut. 
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Gambar 4.9 Desain UI Roulette 

Desain roulette menggunakan bahasa JavaScript (.js). Berikut adalah penggalan 

kode program di dalam script roulette.js yang berfungsi untuk menangkap nilai yang 

ditunjuk oleh jarum roulette. 

var degrees = startAngle * 180 / Math.PI + 90; // menunjukkan jarum roulette yang 

"sebenarnya" 

var arcd = arc * 180 / Math.PI; // menunjukkan diameter sebuah lingkaran 

var index = Math.floor((360 - degrees % 360) / arcd ); // menunjukkan index ke berapa 

yang telah ditunjuk oleh jarum 

var text = options[index]; 

Script 4.5 Kode Penangkapan Nilai yang Ditunjuk oleh Jarum Roulette 

Var degrees merupakan variabel yang berisi rumus untuk menghitung posisi jarum 

yang berada di roulette, yaitu di bagian atas lingkaran. Var arcd merupakan variabel yang 

berisi rumus untuk menghitung diameter dari lingkaran. Var index merupakan variabel 
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yang berisi rumus untuk menghitung index keberapa yang ditunjuk oleh jarum dari antara 

semua nilai roulette yang tersedia. Var text menampung nilai yang tertampil sesuai dengan 

index. 

 

Gambar 4.10 Desain Halaman Penukaran Poin pada Gamifikasi 
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Gambar 4.11 Desain Tampilan Halaman roulette.php 

Pengembangan program dilakukan dengan memodifikasi script yang berada di 

dalam Moodle. Modifikasi melibatkan script yang berjenis .html, .php, dan .js.  

 

Gambar 4.12 Pemrograman yang dilakukan menggunakan berbagai Bahasa (php, html, 

js) 
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Di dalam Moodle terdapat 2 pengguna: mahasiswa dan dosen. Mahasiswa memliki 

kewenangan untuk mengirimkan tugas, mengedit, serta menghapus tugas. Untuk 

gamifikasinya, mahasiswa nantinya akan mendapatkan poin setelah mendapatkan nilai 

tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Sementar dari pihak dosen, hanya memiliki 

kewenangan untuk memberikan tugas dan memberikan nilai tugas mahasiswa. 

 

Gambar 4.13 Daftar Pengguna di Dalam Moodle 

4.3 Hasil Kuesioner Penelitian (Pre-test) 

  Penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuesioner daring terhadap 22 

mahasiswa Unika Soegijapranata dari 4 fakultas. Dari kuesioner tersebut kita 

mendapatkan hasil sebagai berikut: 
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 Gambar 4.14 Reward 

 Dari hasil kuesioner pertanyaan pertama, dapat kita simpulkan bahwa semua 

(100%) responden memang memiliki keinginan dalam pemberian hadian dalam proses 

pengerjaan tugas. 

 

Gambar 4.15 Reward type 
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 Dari gambar 4.15 kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa Unika 

Soegijapranata lebih membutuhkan pulsa/kuota dalam pemilihan jenis pemberian hadiah 

(45.5%), disusul dengan tiket bioskop (18.2%). Sedangkan untuk tiket kereta dan buku 

tidak ada yang memilih (0%). 

 

Gambar 4.16 Preference 

 Pada gambar 4.16 dapat kita simpulkan bahwa hampir seluruh mahasiswa Unika 

Soegijapranata (95.5%) lebih terikat pada smartphone daripada PC. Ini mendukung 

langkah pengembangan aplikasi yang nantinya akan dikembangakan di platform mobile. 
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Gambar 4.17 Interaction Frequency 

 Pada gambar 4.17 dapat kita lihat bahwa frekuensi interaksi antar dosen dan 

mahasiswa masih di bawah rata-rata dalam konsultasi tentang tugas. Diharapkan dengan 

adanya aplikasi ini, interaksi antar dosen dan mahasiswa dapat menjadi lebih sering, 

mengingat semakin sering interaksi terjalin, semakin besar peluang tujuan kurikulum 

tercapai. 
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Gambar 4.18 Leaderboard system 

 Pada gambar 4.18 dapat kita lihat, bahwa dengan adanya sistem leaderboard, 

mahasiswa akan merasa lebih terpacu dalam bersaing untuk mengumpulkan poin 

sebanyak-banyaknya. 

4.4 Hasil Kuesioner Evaluasi (Post-test) 

Penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuesioner daring terhadap 30 

mahasiswa Unika Soegijapranata yang berasal dari 5 fakultas, yang telah mencoba program 

gamifikasi yang terintegrasi dengan e-learning. Indikator jawaban kuesioner adalah 1 = 

sangat tidak …, 2 = tidak …, 3 = netral, 4 = sudah …, 5 = sangat … (“…” adalah variabel 

penelitian). Dari kuesioner tersebut kita mendapatkan hasil sebagai berikut: 
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Gambar 4.19 Pendapat Responden tentang Gamifikasi 

 Dari gambar 4.19 dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa Unika yang sudah 

mencoba menggunakan e-learning dalam pengumpulan tugas merasa lebih termotivasi 

dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. 

 

Gambar 4.20 Tujuan GAS  



40 
 

 

 Pada gambar 4.20 dapat kita simpulkan bahwa GAS sudah dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna. Pada diagram di atas semua jawaban responden hanya mencakup 

indikator 3-5. 

 

Gambar 4.21 Kemudahan Pengoperasian GAS  

 Pada gambar 4.21 indikator jawaban kuesioner memliki kesaman dengan gambar 

sebelumnya. 16 Responden (55.2%) berpendapat bahwa gamifikasi GAS dapat dengan 

mudah dioperasikan. 
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Gambar 4.22 Kecepatan Proses Pengooperasian GAS 

 Pada gambar 4.22 dapat disimpulkan bahwa pengguna menilai GAS memiliki 

kecepatan operasi yang baik. 

 

 Gambar 4.23 Kemudahan Konsep GAS 

 Pada gambar 4.23 dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 15 responden (51.7%) 

berpendapat bahwa konsep GAS mudah untuk dipahami dari sudut pandang orang awam. 


