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BAB 4 

PEMBAHASAN 
 

4.1 Perancangan Game 

“Daily Math” adalah game yang dibuat dengan tujuan meningkatkan 

pemahaman siswa – siswi sekolah dasar pada kelas 1-3 SD di Papua tentang Mata 

Pelajaran Matematika. Dalam Pembuatan game “Daily Math” ini menggunakan game 

engine unity 2D dan dibuat untuk komputer. 

Konsep game “Daily Math” ini adalah game yang terdiri peran siswa dan guru. 

Untuk siswa terdapat 2 menu yaitu menu latihan yang terdiri dari kelas 1-3 SD untuk 

kelas 1 SD terdiri dari 4 level, untuk kelas 2 SD terdiri dari 9 level, untuk kelas 3 SD 

terdiri dari 9 level dan untuk menu ujian akan terbuka jika guru memasukan waktu 

awal ujian dan waktu akhir ujian. Digunakan juga database untuk menyimpan jawaban 

siswa dari latihan dan ujian, setiap level itu terdapat nyawa 5 jika nyawa habis makan 

game akan kembali ke menu level,jika jawaban salah nyawa akan berkurang,jika waktu 

habis nyawa akan berkurang,jika level sudah selesai dan mendapatkan nilai lebih tinggi 

dari nilai standar kelulusan matematika maka level selanjutnya akan terbuka, nilai 

siswa yang di dapat dari mengerjakan latihan dan ujian akan tersimpan di database dan 

untuk siswa menjawab soal yang terdapat latihan dengan menggunakan pilihan ganda 

dan kalau ujian siswa input sendiri jawabannya. Untuk guru bisa melihat dan download 

menjadi pdf dan excel untuk jawaban siswa dari latihan atau ujian, bisa input soal untuk 

ujian, bisa memasukan waktu awal ujian dan waktu akhir ujian dan guru bisa melihat 

nilai latihan dan ujian siswa yang di dapat pada saat siswa mengerjakan soal, jika nilai 
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latihan mendapatkan nilai rata-rata dibawah 50 maka tulisan tersebut akan berubah jadi 

warna merah, guru bisa melihat perkembangan siswa dari grafik siswa, guru bisa 

mendaftarkan siswa. Untuk levelnya pada saat guru mendaftarkan siswa maka siswa 

tersebut bisa langsung memainkan level 1 dan soal dalam game berdasarkan buku SD 

yang dari nabire 

 

4.1.1 Kelas 1 SD  

Gameplay pada level 1 bertema penjumlahan dan terdapat gambar untuk 

menghitungnya, angka nya terdiri dari 1-10 angka saja, terdapat 10 soal, waktu 15 

detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan 

matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke 

menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika 

benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, 

benar ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul 

nilai yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan 

pilihan ganda 

Gameplay pada level 2 bertema soal cerita penjumlahan, angka yang di 

gunakan angka 1-10, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan 

melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 

kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang 

jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, 

soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika 
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menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat dan level 

selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 3 bertema pengurangan dan terdapat gambar untuk 

menghitungnya, angka yang digunakan angka 1-10, terdapat 10 soal, waktu 15 

detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan 

matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke 

menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika 

benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, 

benar ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul 

nilai yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan 

pilihan ganda 

Gameplay pada level 4 bertema soal cerita pengurangan, terdapat gambar, 

angka 1-10, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan 

melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 

kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang 

jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, 

soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Siswa 

menjawab soal dengan pilihan ganda. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka 

level akan berhenti pada level 4 

4.1.2 Kelas 2 SD 

Gameplay pada level 1 bertema penjumlahan dengan angkat ada 3 bagian yaitu 

ratusan, puluhan, dan satuan itu di lambangkan dengan kotak, ratusan 
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dilambangkan 100 kotak, puluhan dilambangkan 10 kotak dan satuan 

dilambangkan 1 kotak, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan 

melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 

kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang 

jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, 

soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika 

menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat dan level 

selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 2 bertema nama bilangan dan jawabannya lambang 

bilangannya, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan 

melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 

kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang 

jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, 

soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika 

menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat dan level 

selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 3 bertema penjumlahan dengan angka yang dijumlah 

secara menurun dan angkanya ratusan, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, 

kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan matematika 

dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, 

kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka 

akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar 
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ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai 

yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan 

ganda 

Gameplay pada level 4 bertema pengurangan dengan angka yang dikurangi 

secara menurun, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan 

melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 

kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang 

jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, 

soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika 

menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat dan level 

selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 5 bertema lebih besar, lebih kecil dan sama dengan 

dengan soal angka yang di acak secara random dengan range 100 – 500, terdapat 

10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar 

kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka 

kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu 

habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika 

jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut 

maka akan muncul nilai yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa 

menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 6 bertema perkalian dan angka di dalam soal diacak 

dengan range 1 sampai 30, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. 
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Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 

50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan 

berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul 

tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu 

habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat 

dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 7 bertema pembagian dan angka di dalam soal sudah di 

tentukan berdasar buku, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. 

Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 

50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan 

berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul 

tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu 

habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat 

dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 8 bertema penjumlahan dan pengurangan, angka di dalam 

soal diacak dengan range 100 sampai 500 dengan menggunakan metode A+B-C, 

terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai 

standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis 

maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan 

waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut 

jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut 
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maka akan muncul nilai yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa 

menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 9 bertema pengurutan bilangan, angka di dalam soal 

sudah di tentukan dan di bagi 2 jenis pengurutan yaitu pengurutan dari angka yang 

terbesar ke angka yang terkecil dan pengurutan dari angka yang terkecil ke terbesar, 

terdapat 10 soal dan terbagi jadi 2 jenis pengurutan dan masing-masing terdapat 

pada 5 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai 

standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis 

maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan 

waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut 

jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Siswa menjawab soal dengan 

pilihan ganda. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang 

didapat dan level akan berhenti pada level 9 

4.1.3 kelas 3 SD 

Gameplay pada level 1 bertema nama bilangan dan lambang bilangannya, soal 

sudah di tentukan, angka dan lambang bilangannya sudah ribuan, terdapat 10 soal, 

waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan 

matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke 

menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika 

benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, 

benar ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul 
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nilai yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan 

pilihan ganda 

Gameplay pada level 2 bertema penjumlahan dengan angka yang dijumlah 

secara menurun, angkanya ribuan, soal sudah di tentukan, terdapat 10 soal, waktu 

15 detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan 

matematika dngan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke 

menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika 

benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, 

benar ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul 

nilai yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan 

pilihan ganda 

Gameplay pada level 3 bertema soal cerita penjumlahan, angka didalam soal di 

acak dengan range 1000-5000, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. 

Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 

50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan 

berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul 

tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu 

habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat 

dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 4 bertema pengurangan dengan angka yang dikurangi 

secara menurun, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan 

melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 
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kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang 

jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, 

soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika 

menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat dan level 

selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 5 bertema lebih besar, lebih kecil dan sama dengan 

dengan soal angka yang di acak secara random dengan range 300 – 900, terdapat 

10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar 

kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka 

kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu 

habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika 

jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut 

maka akan muncul nilai yang didapat dan level selanjutnya terbuka. Siswa 

menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 6 bertema perkalian dan angka di dalam soal diacak 

dengan range 1 sampai 60, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. 

Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 

50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan 

berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul 

tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu 

habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat 

dan level selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 
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Gameplay pada level 7 bertema pembagian dan angka di dalam soal sudah di 

tentukan, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan 

melambangkan nilai standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 

kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang 

jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, 

soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Jika 

menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang didapat dan level 

selanjutnya terbuka. Siswa menjawab soal dengan pilihan ganda 

Gameplay pada level 8 bertema penjumlahan dan pengurangan 3 angka tetapi 

pada gameplay ini angka 1 dan angka 2 diacak dengan range 1-100 dan untuk 

mencari angka 3 dengan menggunakan angka 1 + angka 2 = angka 3 dan setelah 

mendapatkan angka 3 maka harus mendapatkan jawaban yang sebenarnya dengan 

cara angka 3 – angka 1 dan angka 3 – angka 2 dapatlah jawaban sebenarnya. Di 

pilihan ganda itu terdapat jawaban seperti 3, 2, 1 angka 1 yang berupa 3 itu adalah 

hasil penjumlahan angka 1 dengan angka 2 dan angka 2 yang berupa 2 hasil 

pengurangan dari angka 3 dengan angka 1 dan angka 3 yang berupa 1 hasil 

pengurangan dari angka 3 dengan angka 2, terdapat 10 soal, waktu 15 detik, 

kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai standar kelulusan matematika 

dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis maka kembali ke menu level, 

kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan waktu habis, jika benar maka 

akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut jika jawaban salah, benar 
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ataupun waktu habis. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai 

yang didapat dan level selanjutnya terbuka. 

Gameplay pada level 9 bertema pengurutan bilangan, angka di dalam soal 

sudah di tentukan dan di bagi 2 jenis pengurutan yaitu pengurutan dari angka yang 

terbesar ke angka yang terkecil dan pengurutan dari angka yang terkecil ke terbesar, 

terdapat 10 soal dan terbagi jadi 2 jenis pengurutan dan masing-masing terdapat 

pada 5 soal, waktu 15 detik, kesempatan 5. Kesempatan melambangkan nilai 

standar kelulusan matematika dengan kelulusan 50 jika 5 kesempatan nya habis 

maka kembali ke menu level, kesempatan akan berkurang jika salah menjawab dan 

waktu habis, jika benar maka akan muncul tanda betul, soal akan terus berlanjut 

jika jawaban salah, benar ataupun waktu habis. Siswa menjawab soal dengan 

pilihan ganda. Jika menyelesaikan 10 soal tersebut maka akan muncul nilai yang 

didapat dan level akan berhenti pada level 9 

Alur Game “Daily math” ini adalah pemain atau siswa akan login berdasarkan 

kelas dan jika siswa kelas 1 SD login maka akan masuk ke tampilan menu untuk 

siswa dan jika pilih menu latihan maka akan muncul level stage sampai 4, jika siswa 

kelas 2 SD login maka alur game sama dengan siswa kelas 1 SD tetapi perbedaan 

nya yaitu level stage ada 9 dan serupa dengan siswa kelas 3 SD level stage ada 9 

tetapi perbedaan dengan kelas 2 SD yaitu angka dan pada level 8.dan untuk menu 

ujian pada siswa atau pemain akan terbuka jika guru memasukan waktu mulai ujian 

dan waktu akhir ujian dan soal yang sudah di masukkan oleh guru. Alur untuk guru 

yaitu login dengan NIP dan password yang sudah di daftarkan,setelah guru login 
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maka akan menu untuk history itu berfungsi untuk melihat nilai yang siswa daftar 

setelah mengerjakan latihan dan ujian, menu daftar siswa untuk mendaftarkan 

siswa, menu input soal untuk input soal yang akan dijadikan soal ujian dan input 

waktu awal mulai ujian dan waktu akhir ujian, menu rekap jawaban untuk 

mengetahui soal dan jawaban siswa yang dikerjakan, menu perkembangan siswa 

untuk mengetahui perkembangan siswa pada saat mengerjakan latihan dan ujian. 

Berikut adalah alur permainan pada game “Daily Math” dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Alur Game 

 Alur game pada gambar 4.1 dijelaskan jika siswa login maka masuk ke menu 

siswa, ada 2 menu, jika memilih latihan maka level akan muncul dan level dibedakan 

dari kelas, jika siswa menyelesaikan soal dan mendapatkan nilai diatas 50 maka level 
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selanjutnya terbuka, jika mendapatkan nilai dibawah 50 maka level akan tetap pada 

level yang mendapatkan nilai di bawah 50. 

 Fungsi guru pada alur game yaitu jika guru login maka akan masuk ke menu 

guru, terdapat 5 menu, jika memilih menu history maka nilai siswa keluar, jika 

memilih daftar siswa maka guru bisa mendaftarkan siswa, jika memilih input soal 

maka guru bisa menginput soal ujian dan menginput timer untuk waktu ujian, jika 

memilih menu rekap jawaban maka rekap jawaban siswa akan keluar, jika memilih 

menu perkembangan siswa maka menampilkan grafik perkembangan siswa 

4.1.4 Web Hosting 

Hosting yang digunakan menggunakan hostingan dari indowebsite.net 

dengan harga hosting 132.000 rupiah per-tahun. Fungsi hosting didalam game 

“Daily Math” yaitu untuk menggunakan database online. 
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4.2 Perancangan ERD 

4.2.1 Rancangan ERD 

ERD ( Entity Relationship Diagram) merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu presepsi 

bahwa real word terdiri object-object tersebut.[17] 

 

Gambar 4.2 ERD 
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 ERD digunakan untuk merancang database dari relasi antar tabel diserver, 

didalam tabel terdapat column dan itu sudah dirancang di ERD dari primary key dan 

nama column yang lain. 

 Seperti pada Gambar 4.2 ERD, pada gambar tersebut terlihat bahwa tabel guru 

dengan tabel soal memiliki relasi input soal, tabel guru dengan tabel timer memiliki 

relasi input timer, tabel soal dengan tabel jawabansiswa memiliki relasi ambil soal, 

tabel kategori soal dengan tabel jawabansiswa memiliki relasi mempunyai, tabel 

jawabansiswa dengan tabel siswa memiliki relasi rekap jawaban ujian, tabel 

jawabanlatihansiswa dengan tabel siswa memiliki relasi rekap jawaban latihan, tabel 

nilaiujiansiswa dengan tabel siswa memiliki relasi nilai ujian dan tabel 

nilailatihansiswa dengan tabel siswa memiliki relasi nilai latihan.  

 Dapat dilihat dari Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.9 nama dan tipe data pada 

masing-masing tabel di database yang digunakan.   

Tabel guru dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Tipe data Tabel Guru 

Nama Tipe 

Nip_guru Varchar(100) 

Nama_guru Varchar(50) 

Password Varchar(50) 
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Tabel Soal dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4. 2 Tipe data Tabel Soal 

Nama Tipe 

Id_soal Int(11) 

Nip_guru Varchar(50) 

Soal Varchar(500) 

Jawaban_soal Varchar(50) 

Kategori_soal Varchar(50) 

Kelas_soal Varchar(50) 

 

Tabel siswa dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4. 3 Tipe data Tabel Siswa 

Nama Tipe 

Id_siswa Int(11) 

Nama_siswa Varchar(50) 

Kelas Varchar(50) 

Level Int(2) 
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Tabel jawabanlatihansiswa dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4. 4 Tipe data Tabel jawabanlatihansiswa 

Nama Tipe 

Id_siswa Int(50) 

Soal Varchar(50) 

Jawaban Varchar(100) 

Level_latihan Varchar(100) 

Tanggal date 

 

Tabel jawabansiswa dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4. 5 Tipe data Tabel jawabansiswa 

Nama Tipe 

Id_siswa Varchar(50) 

Id_soal Varchar(50) 

Jawaban Varchar(50) 

Kategori Varchar(50) 

Tanggal date 

 

Tabel kategori_soal dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4. 6 Tipe data Tabel kategori_soal 

Nama Tipe 

Id_kategori Varchar(50) 

Nama_kategori Varchar(50) 
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Tabel nilailatihansiswa dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4. 7 Tipe data Tabel nilailatihansiswa 

Nama Tipe 

Id_siswa Int(50) 

Nilai_latihan Int(50) 

Level Varchar(50) 

Tanggal date 

 

 

tabel nilaiujiansiswa dapat dilihat pada Tabel 4.8 

Tabel 4. 8 Tipe data Tabel nilaiujiansiswa 

Nama Tipe 

Id_siswa Varchar(50) 

Nilai_ujian Varchar(50) 

Tanggal Date 

 

Tabel timer dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4. 9 Tipe data Tabel timer 

Nama Tipe 

Waktu_mulai Time 

Akhir_ujian time 
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4.3 Implementasi Game 

4.3.1 Asset Game 

  Untuk asset game “Daily Math” bisa dilihat pada Tabel 4.10 

Tabel 4. 10 Tabel Asset Game 

 

Stage Asset Keterangan 

Home 

 

Button atau tombol untuk masuk ke halaman 

login 

Home 

 

Button atau tombol untuk keluar dari game 

Backgroun

d 
 

Background Game “Daily Math” 

Back 

 

Button atau tombol untuk kembali ke halaman 

sebelumnya 

Login 

 

Button atau tombol login untuk masuk ke 

halaman menu siswa 

Login guru 

 

Button atau tombol login untuk guru ke halaman menu 

guru 

Menu Guru 

 

Background button menu yang ada di guru 

Menu Siswa 

 

Button atau tombol latihan untuk ke halaman level 

 

 

Button atau tombol ujian untuk ke halaman ujian 
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Menu Level 

 

Button atau tombol untuk level 1 dan digunakan untuk 

kelas 1 sampai 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 2 dan digunakan untuk 

kelas 1 sampai 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 3 dan digunakan untuk 

kelas 1 sampai 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 4 dan digunakan untuk 

kelas 1 sampai 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 5 dan digunakan untuk 

kelas 2 dan 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 6 dan digunakan untuk 

kelas 2 dan 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 7 dan digunakan untuk 

kelas 2 dan 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 8 dan digunakan untuk 

kelas 2 dan 3 SD 

 

 

Button atau tombol untuk level 9 dan digunakan untuk 

kelas 2 dan 3 SD 

Background 

latihan 

 

Background untuk mengerjakan soal yang terdapat di 

setiap level 
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Nyawa 

 

Kesempatan atau nyawa pada saat mengerjakan soal di 

setiap level 

Benar 

 

Jika pemain atau siswa menjawab benar pada soal yang 

disediakan 

Salah 

 

Jika pemain atau siswa menjawab salah pada soal yang 

disediakan 

Background 

pilihan 

ganda 

 

Background yang digunakan pada button pilihan ganda 

Level 1 pada 

kelas 1 SD 

 

Gambar pada soal 10 

 

 

Gambar pada soal 9 

 

 

Gambar pada soal 8 

 

 

Gambar pada soal 7 

 

 

Gambar pada soal 6 

 

 

Gambar pada soal 5 
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Gambar pada soal 4 

 

 

Gambar pada soal 3 

 

 

Gambar pada soal 2 

 

 

Gambar pada soal 1 

Level 3 pada 

kelas 1 SD 

 

Gambar pada soal 10 

 

 

Gambar pada soal 9 

 

 

Gambar pada soal 8 

 

 

Gambar pada soal 7 

 

 

Gambar pada soal 6 
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Gambar pada soal 5 

 

 

Gambar pada soal 4 

 

 

Gambar pada soal 3 

 

 

Gambar pada soal 2 

 

 

Gambar pada soal 1 

Level 4 pada 

kelas 1 SD 

 

Gambar pada soal 10 

 

 

Gambar pada soal 9 

 

 

Gambar pada soal 8 

 

 

Gambar pada soal 7 
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Gambar pada soal 6 

 

 

Gambar pada soal 5 

 

 

Gambar pada soal 4 

 

 

Gambar pada soal 3 

 

 

Gambar pada soal 2 

 

 

Gambar pada soal 1 

Level 1 pada 

kelas 2 SD 

 

Gambar pada soal 10 

 

 

Gambar pada soal 9 

 

 

Gambar pada soal 8 
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Gambar pada soal 7 

 

 

Gambar pada soal 6 

 

 

Gambar pada soal 5 

 

 

Gambar pada soal 4 

 

 

Gambar pada soal 3 

 

 

Gambar pada soal 2 

 

 

Gambar pada soal 1 

 

  



47 

 

 

4.3.2 Contoh soal 

Tabel 4. 11 Tabel contoh soal 

Stage Contoh soal Keterangan 

Level 1 kelas 1  

 

Contoh soal yang 

digunakan level 1 

kelas 1 

 

 

  

 

Contoh soal yang 

digunakan level 1 

kelas 1 

Level 2 kelas 1  

 

Contoh soal yang 

digunakan level 2 

kelas 1 

Level 3 kelas 1  

 

Contoh soal yang 

digunakan level 3 

kelas 1 
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Level 4 kelas 1 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 4 

kelas 1 

Level 1 kelas 2 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 1 

kelas 2  

Level 2 kelas 2 

 

Contoh Soal yang 

digunakan level 2 

kelas 2 

Level 3 kelas 2 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 3 

kelas 2 

Level 4 kelas 2 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 4 

kelas 2 

Level 5 kelas 2 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 5 

kelas 2 

Level 6 kelas 2 
 

Contoh soal yang 

digunakan level 6 

kelas 2 
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Level 7 kelas 2 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 7 

kelas 2 

Level 8 kelas 2  

 

Contoh soal yang 

digunakan level 8 

kelas 2 

Level 9 kelas 2 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 9 

kelas 2 

Level 1 kelas 3 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 1 

kelas 3 

Level 2 kelas 3 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 2 

kelas 3 

Level 3 kelas 3 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 3 

kelas 3 

Level 4 kelas 3 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 4 

kelas 3 

Level 5 kelas 3 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 5 

kelas 3 
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Level 6 kelas 3 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 6 

kelas 3 

Level 7 kelas 3 
 

Contoh soal yang 

digunakan level 7 

kelas 3 

Level 8 kelas 3  

 

Contoh soal yang 

digunakan level 8 

kelas 3 

Level 9 kelas 3 

 

Contoh soal yang 

digunakan level 9 

kelas 3 
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4.3.3 Pengembangan Game “Daily Math”  

Script Game “Daily Math” menggunakan game engine Unity versi 

2018.2.12f1 dan menggunakan bahasa pemrograman C# dan PHP  

a. Script home  

Pada saat memulai game maka akan menuju ke scene home dan script scene home 

dapat dilihat pada Gambar 4.3 script home.cs 

 

Gambar 4.3 Script home.cs 
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b. Script login siswa  

Script ini digunakan untuk siswa login berdasar kan kelas 1 sampai kelas 3 SD. 

Script dapat dilihat pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Script login_siswa.cs 

Pada Gambar 4.4 pada saat siswa login dan untuk connect ke database 

memerlukan PHP dan di C# untuk connect ke database menggunakan fungsi 

IEnumerator test() dan untuk connect ke php nya menggunakan UnityWebRequest.Get 

or Post dan script pada gambar 4.5 tentang script PHPnya untuk login siswa 
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Gambar 4.5 Script login_siswa.php 
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c. Script menu_siswa 

Script menu_siswa dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Script menu_siswa.cs 
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Pada Gambar 4.6 terdapat IEnumerator test() itu berfungsi connect ke database 

dan melihat waktu yang di inputkan oleh guru waktu mulai dan waktu akhir, di C# jika 

ingin menggunakan Datetime harus menggunakan using system dan variable 

waktunow untuk melihat waktu sekarang dan untuk membuat button ujian nyala atau 

berfungsi lagi terdapat pada fungsi void update() dan script php bisa dilihat pada 

Gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Script ambil_timer.php 
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d. Script menu level 

Script pada level bisa di lihat dari Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Script menu level.cs 
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Gambar 4.9 lanjutan script 4.8 
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Gambar 4.10 lanjutan script 4.8 

 



59 

 

Pada Gambar 4.8 script level, fungsi IEnumerator ambillevel() di Gambar 4.10 

berfungsi untuk membuka level selanjutnya dan data angkanya di lihat dari database 

untuk kelas 1 dan level nya sudah mencapai 4 di database maka level 5 tidak akan 

terbuka. Berdasarkan id siswa, id siswa didapatkan pada saat siswa login dan 

form.addfield akan digunakan jika menggunakan unitywebrequest.post dan di dalam 

form.addfield. script php bisa dilihat pada gambar 4.12 

 

Gambar 4.11 Script ambillevel.php 

Pada Gambar 4.11 terdapat $id=$_POST[‘idsiswa’] itu didapatkan dari 

form.addfield di dalam fungsi IEnumerator ambillevel() pada Gambar 4.10 
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e. Script level  

Script dapat dilihat pada Gambar 4.14 

 

Gambar 4.12 Script level.cs 
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Pada script gambar 4.12 untuk mengacak soal terdapat pada fungsi public void 

mengacak() didalam fungsi tersebut sudah termasuk soal, dan text pada button akan 

berubah menjadi hasil seperti pilihan ganda setelah text nya di ubah maka akan masuk 

ke fungsi button 1 sampai button 3, untuk merekap jawaban siswa terdapat pada fungsi 

IEnumerator simpanjawab yang membeda dengan level selanjutnya yaitu pada 

form.addfield(“level”,1). Fungsi IEnumerator simpanjawab di taruh pada fungsi 

button1 sampai button3 dan IEnumerator soalbaru() berfungsi memberikan jeda 1 detik 

dan soal yang baru akan muncul ini juga di taruh di fungsi button1 sampai button3 

kecuali IEnumerator delayscene() memberikan jeda 1 detik untuk masuk ke scene 

menang.  

Pada gambar 4.12 untuk level 1 dan yang membedakan dengan level selanjutnya 

ada di dalam fungsi public void mengacak() dan di dalam IEnumerator simpanjawab() 

di form.addfield(“level” , 2 ). 

f. Script php simpan jawab 

Script php pada gambar 4.14 dan gambar 4.15 terus dipakai pada script level 1 

sampai dengan level 9 dan script ini berfungsi untuk menyimpan soal, jawaban, dan 

level yang dilakukan oleh siswa. Data nya didapatkan dengan fungsi IEnumerator 

simpanjawab pada c# yang terdapat pada gambar 4.16 
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Gambar 4.13 Script simpanjawab.php  

 

g. Script menang  

Script menang berfungsi untuk menyimpan level setelah siswa atau pemain 

menyelesaikan soal tiap level dan di script menang akan mengeluarkan score jika score 

nya di atas 50 level selanjutnya akan terbuka dan akan menyimpan level yang siswa 

atau pemain selesaikan di dalam fungsi IEnumerator simpanlevel() ini untuk jika siswa 

score nya mendapatkan 50 atau kesempatan 5 habis maka siswa tidak usah mengulang 

level dari level 1 dan akan menetap pada level yang siswa tersebut gagal dan ini script 

menang dilihat pada Gambar 4.14 
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Gambar 4.14 Script menang.cs  

 

Script menang terdapat ada 9 script tapi pada umumnya script isi nya sama 

dengan Gambar 4.14 beda nya terdapat pada if (nilaiakhir1 >=50) 

{playerprefs.setInt(“level”, 3) StartCoroutine(simpanlevel(3)} ini berfungsi untuk 

membuka level selanjutnya dan di dalam IEnumerator simpanlevel() pada 

fom.addfield(“levelsekarang”,1) ini berfungsi untuk level yang saat ini siswa atau 

pemain kerjakan. Jika discript menang 2 maka form.addfield(“levelsekarang”,2), 
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if(nilaiakhir1 >=50) {playerprefs.setInt(“level”, 3) StartCoroutine(simpanlevel(3)} 

dan ini akan terus berlanjut sampai script menang 9 tetapi pada script menang9 tidak 

ada if(nilaiakhir1>=50) karena level akhirnya pada level 9 dan untuk kelas 1 script 

menang hanya sampai script menang 4 dapat dilihat pada Gambar 4.15 

 

Gambar 4.15 Script menang4.cs  
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Pada Gambar 4.15 terdapat pada script menang 4 dan ini berfungsi untuk jika 

kelas 1 karena ada script ini if (string.Equals(PlayerPrefs.GetString("kelas"), "1")) dan 

didalam if terdapat if(nilaiakhir1>=50) { playerprefs.setInt(“level”, 4) 

StartCoroutine(simpanlevel(4)} tidak akan membuka level selanjutnya dan jika bukan 

level 2 maka akan terus terbuka sampai script menang 9 dan ini script menang 9 dapat 

dilihat diGambar 4.19 script menang 9 

 

Gambar 4.16 Script menang9.cs  

Pada script menang 9 tidak terdapat if(nilaiakhir1>=50) 

{playerprefs.setInt(“level”, 4) StartCoroutine(simpanlevel(4)} didalam void start() dan 
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IEnumerator simpanlevel() di form.addfield(“levelsekarang”, 9 ) dan ini menandakan 

level saat ini 

h. Script simpannilai php 

 

Gambar 4.17 Script simpannilai.php  

Pada Gambar 4.17 terdapat script simpannilai.php yang dipakai pada script 

menang 1 sampai dengan menang 9 di dalam fungsi IEnumerator simpanlevel() di 

dalam script simpannilai.php terdapat 2 query yang berfungsi berbeda query pertama 

berfungsi untuk memasukkan data yang script menang di c# ke dalam tabel 

nilailatihansiswa, query kedua berfungsi untuk update level di tabel siswa 
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i. Script login guru 

Script login guru dapat dilihat pada Gambar 4.18 

 

Gambar 4.18 Script login_guru.cs  

Perbedaan dengan script login siswa pada gambar 4.4 dengan login guru pada 

Gambar 4.18 terletak pada isi fungsi IEnumeratornya kalau di siswa terdapat 

playerprefs.setstring(“kelas” &”nama”,kelas_siswa.value.toString(),username.text) 

kalau di guru hanya terdapat playerprefs.setstring(“nip_guru”,username.text) dan 

dikasih alert jika nip_guru yang dimasukan salah. pada unitywebrequest phpnya 

berbeda dengan php siswa. Dapat dilihat pada Gambar 4.18 

playerprefs.setstring(“nama”,username.text) 
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Gambar 4.19 Script login guru.php  

Gambar pada 4.22 terdapat script php yang digunakan pada script login guru di 

c#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

j. Script menu guru 

Script pada menu guru bisa dilihat pada Gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Script menu guru.cs  

 

Script pada menu guru hanya untuk berpindah ke halaman atau scene yang terdapat 

di menu guru 
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k. Script history 

Script pada history guru dapat dilihat pada Gambar 4.21 

 

Gambar 4.21 Script history_guru.cs  
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Gambar 4.22 Lanjutan Script gambar 4.21 
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Gambar 4.23 Lanjutan Script gambar 4.21 
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Gambar 4.24 Lanjutan Script gambar 4.21 
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Gambar 4.25 Lanjutan Script gambar 4.21 
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Gambar 4.26 Lanjutan Script gambar 4.21 
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Pada Gambar 4.21 sampai dengan gambar 4.26 terdapat script history guru. 

Script yang fungsi sebagai menjumlah dan merata-ratakan nilai latihan, memunculkan 

nilai ujian, mengambil nama, kelas berdasarkan id, memunculkan tanggal, 

menampilkan nilai latihan dan menampilkan level terdapat pada void update(). 

IEnumerator ada 6 karena di unity harus mengambil data 1 per 1 seperti id, nama, kelas, 

nilai ujian, nilai latihan, tanggal dan level harus di ambil 1 per 1 querynya dan di setiap 

IEnumerator dari test1 sampai test6 kecuali IEnumerator test3 berfungsi untuk 

menampilkan nilai ujian dan IEnumerator test1, test2, test4, test5, dan test6 terdapat 

Boolean itu berfungsi untuk mengambil datanya dari database, pada di void start() 

Boolean akan di false. Script PHP nya dapat dilihat pada Gambar 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 

4.31, 4.32, 4.33 

 

Gambar 4.27 Script historynama.php  
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Gambar 4.28 Script historykelas.php  

 

 

Gambar 4.29 Script historyid.php  
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Gambar 4.30 Script historynilaiujian.php  

 

Gambar 4.31 Script historynilailatihan.php  
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Gambar 4.32 Script historytanggallatihan.php  

 

 

Gambar 4.33 Script historylevel.php 

Pada Gambar 4.27 sampai 4.33 script php yang digunakan pada IEnumerator pada 

Gambar 4.24 sampai dengan 4.26  
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l. Script daftarsiswa 

 

Gambar 4.34 Script daftarsiswa.cs 

Pada Gambar 4.34 script yang digunakan untuk mendaftarkan siswa yang 

dilakukan oleh guru. Pada script php bisa dilihat pada Gambar 4.35 
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Gambar 4.35 Script daftarsiswa.php  

 

m. Script rekapjawaban 

 

Gambar 4.36 Script rekapjawaban.cs 

Pada Gambar 4.36 script yang digunakan pada menu rekap pada guru, dan 

langsung terbuka di google chrome karena jika dibuat di Unity text nya kecil dan 

tidak dapat mencakup semua soal contohnya soal cerita, maka akan kepotong soal 

cerita tersebut jika tampilan unity. Pada Gambar 4.41 dan 4.42 dapat dilihat script 

php 
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Gambar 4.37 Script rekapjawabansiswalatihan.php 

 



83 

 

 

Gambar 4.38 Script rekapjawabansiswaujian.php 

Pada Gambar 4.37 dan 4.38 script php yang digunakan pada menu rekap di guru 

dan menggunakan datatable  
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n. Script perkembangansiswa 

Pada Gambar 4.16a dapat dilihat script pada menu perkembangan siswa di 

guru 

 

Gambar 4.39 Script perkembangansiswa.cs 

 

Pada Gambar 4.39 script yang digunakan pada menu perkembangan siswa dan 

sama dengan script menu rekap jawaban karena langsung terbuka di google chrome 

dan akan berbentuk grafik di dalam php. Dapat dilihat script php pada gambar 4.40 dan 

4.45 



85 

 

 

Gambar 4.40 Script perkembangansiswalatihan.php 
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Gambar 4.41 Script perkembangansiswa.php 

 

Pada Gambar 4.40 dan Gambar 4.41 script php yang digunakan pada menu 

perkembangan siswa di guru dan menggunakan template dari canvasjs pada grafiknya 
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o. Script audio 

Script audio dapat dilihat pada gambar 4.42 

 

Gambar 4.42 Script audio.cs 
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4.3.3 Tampilan Game “Daily Math 

Implementasi game “Daily Math” ini menggunakan unity. Game “Daily Math” 

dimulai pada home yang terdiri dari mulai dan keluar dan dapat dilihat pada Gambar 

4.42 

 

Gambar 4.42 Tampilan Home pada game 

Pada saat guru atau siswa klik tombol masuk maka akan menuju ke halaman 

login, jika guru atau siswa klik tombol keluar maka akan keluar dari game. Halaman 

login dapat dilihat pada Gambar 4.43 

 

Gambar 4.43 Tampilan login pada game 

Siswa akan memasukan nama siswa yang sudah didaftarkan oleh guru dan 

pilihan kelas. Setelah memasukan nama dan pilihan kelas selanjutnya pilih tombol 

login. Dapat dilihat pada Gambar 4.44 tampilan menu siswa jika siswa sudah masuk 



89 

 

 

Gambar 4.44 Tampilan menu siswa pada game 

Tampilan Menu siswa terdiri dari menu latihan dan menu ujian, menu ujian saat 

ini buttonnya sedang tidak aktif karena belum di masukkan waktu awal ujian dan waktu 

akhir ujian. 

Ketika menu latihan dipilih maka akan ke halaman pilih level. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.45 

 

Gambar 4.45 Tampilan level pada game 

Pada Gambar 4.45 tampilan level kelas 1 jika tampilan level siswa kelas 2 dan 

kelas 3 dapat dilihat pada Gambar 4.46.  

 

Gambar 4.46 Tampilan level kelas 2 dan kelas 3 pada game 
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Pada Gambar 4.46 tampilan level untuk siswa kelas 2 dan kelas 3. Jika level 1 

dipilih maka akan keluar soal, dan dapat dilihat pada Gambar 4.47 

 

Gambar 4.47 Tampilan level 1 untuk kelas 1 pada game 

 

Pada gambar 4.47 tampilan level 1 untuk kelas 1 dan tampilan level 1 untuk 

kelas 2 dan 3 dapat dilihat pada gambar 4.48 dan 4.49 

 

Gambar 4.48 Tampilan level 1 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.49 Tampilan level 1 untuk kelas 3 pada game 
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Setelah level 1 selesai maka kembali ke menu level dan terbuka level 2 dan 

tampilan level 2 untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 dapat dilihat pada gambar 4.50,4.51, 

dan 4.52 

 

Gambar 4.50 Tampilan level 2 untuk kelas 1 pada game 

 

Gambar 4.51 Tampilan level 2 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.52 Tampilan level 2 untuk kelas 3 pada game 

Pada saat level 2 sudah selesai dan level 3 akan terbuka, tampilan level 3 dapat 

dilihat pada Gambar 4.53,4.54, dan 4.55 



92 

 

 

Gambar 4.53 Tampilan level 3 untuk kelas 1 pada game 

 

Gambar 4.54 Tampilan level 3 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.55 Tampilan level 3 untuk kelas 3 pada game 

Pada saat level 3 telah selesai dan level 4 terbuka, tampilan level 4 dapat dilihat 

pada Gambar 4.56, 4.57, dan 4.58  
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Gambar 4.56 Tampilan level 4 untuk kelas 1 pada game 

 

Gambar 4.57 Tampilan level 4 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.58 Tampilan level 4 untuk kelas 3 pada game 

Untuk kelas 1 level ada 4 dan untuk kelas 2, kelas 3 level ada 9. Pada saat kelas 

2 dan kelas 3 menyelesaikan level 4 maka level 5 akan terbuka, dapat dilihat pada 

Gambar 4.59 dan 4.60 
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Gambar 4.59 Tampilan level 5 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.60 Tampilan level 5 untuk kelas 3 pada game 

Pada saat level 5 selesai maka level 6 akan terbuka, dapat dilihat tampilan level 6 pada 

Gambar 4.61 dan 4.62  

 

Gambar 4.61 Tampilan level 6 untuk kelas 2 pada game 
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Gambar 4.62 Tampilan level 6 untuk kelas 3 pada game 

Pada saat level 6 sudah selesai dan level 7 terbuka, tampilan level 7 dapat dilihat 

pada Gambar 4.63 dan 4.64  

 

Gambar 4.63 Tampilan level 7 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.64 Tampilan level 7 untuk kelas 3 pada game 

Pada saat level 7 telah selesai maka level 8 akan terbuka, tampilan pada level 8 

dapat dilihat pada Gambar 4.65 dan 4.66 
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Gambar 4.65 Tampilan level 8 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.66 Tampilan level 8 untuk kelas 3 pada game 

Pada saat level 8 telah selesai dan level 9 terbuka, tampilan level 9 dapat dilihat 

pada Gambar 4.67 dan 4.68 

 

Gambar 4.67 Tampilan level 9 untuk kelas 2 pada game 

 

Gambar 4.68 Tampilan level 9 untuk kelas 3 pada game 

 



97 

 

Tampilan jika siswa atau pemain menjawab dengan benar atau salah dapat 

dilihat pada tampilan Gambar 4.69, 4.70 

 

Gambar 4.69 Tampilan jika menjawab benar pada game 

 

Gambar 4.70 Tampilan jika menjawab salah pada game 

Setelah siswa atau pemain menyelesaikan 1 level maka akan muncul nilai dan 

tampilan nilai dapat dilihat pada Gambar 4.71 

 

Gambar 4.71 Tampilan nilai pada game 
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Tampilan pada menu ujian di siswa dapat dilihat pada gambar 4.72 

 

Gambar 4.72 Tampilan menu ujian pada game 

Tampilan pada login guru dapat dilihat pada gambar 4.73  

 

Gambar 4.73 Tampilan login pada game 

Setelah guru login akan menuju ke menu guru yang terdiri dari menu history, 

daftar siswa, rekap jawaban, perkembangan siswa, input soal. Dapat dilihat pada 

gambar 4.74 

 

Gambar 4.74 Tampilan menu guru pada game 

Pada saat guru memilih menu history. Tampilan pada menu history dapat dilihat 

pada gambar 4.75 
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Gambar 4.75 Tampilan history guru pada game 

Pada saat nama siswa diklik maka akan muncul nilai latihan dan nilai ujian yang 

didapat oleh siswa. Dapat dilihat pada tampilan Gambar 4.76 

 

Gambar 4.76 Tampilan nilai siswa pada game 

Pada menu guru di Gambar 4.74 jika guru memilih daftar siswa maka tampilan 

dapat dilihat pada Gambar 4.77 

 

Gambar 4.77 Tampilan daftar siswa pada game 
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Jika guru memilih menu input soal maka tampilan dapat dilihat pada Gambar 

4.78 

 

Gambar 4.78 Tampilan daftar siswa pada game 

Jika guru memilih menu rekap jawaban siswa. Tampilan dapat dilihat pada 

Gambar 4.79 

 

Gambar 4.79 Tampilan rekap jawaban siswa pada game 

Pada saat dipilih salah satu menu di dalam rekap jawaban siswa maka akan 

buka browser dan tampilan browser dapat dilihat pada Gambar 4.80 dan 4.81 
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Gambar 4.80 Tampilan rekap jawaban latihan siswa pada browser 

 

Gambar 4.81 Tampilan rekap jawaban ujian siswa pada browser 

Pada saat guru memilih menu perkembangan siswa. Tampilan perkembangan 

siswa dapat dilihat pada Gambar 4.82 

 

Gambar 4.82 Tampilan perkembangan siswa pada game 

Pada saat dipilih salah satu menu di dalam perkembangan maka akan buka 

browser dan tampilan browser dapat dilihat pada Gambar 4.83 dan 4.84 
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Gambar 4.83 Tampilan perkembangan siswa pada latihan di browser 

 

Gambar 4.84 Tampilan perkembangan siswa pada ujian di browser 

 

4.3.4 Tampilan gameplay 

 Tampilan gameplay untuk kelas 1 level 1 sampai dengan level 4 

 

 

Gambar 4.85 Tampilan gameplay pada kelas 1 

 Pada gambar 4.85 terdapat gameplay pada kelas 1 dari level 1 sampai level 4 

yang terdapat pada game “Daily Math”  
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Tampilan gameplay untuk kelas 2 level 1 sampai dengan level 9 

 

Gambar 4.86 Tampilan gameplay pada kelas 2 

 Pada gambar 4.86 terdapat gameplay pada kelas 2 dari level 1 sampai dengan 

level 9  
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Tampilan gameplay pada kelas 3 level 1 sampai dengan level 9 

  

Gambar 4.87 Tampilan gameplay pada kelas 3 

 Pada gambar 4.87 terdapat gameplay pada kelas 3 dari level 1 sampai level 9  

 

4.4 Pengujian Game 

Pengujian Game skripsi dilakukan menggunakan uji statistic menguji tentang 

kemudahan dalam bermain game, kebergunaan dalam bermain game, kepuasaan dalam 

bermain game dan penggunaan game dalam jangka panjang, yang meliputi uji validitas, 

uji realibilitas dan uji korelasi. Sampel dari pengujian ini adalah siswa sekolah dasar 

kelas 1,2 dan 3 yang di damping oleh guru  
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4.4.1 Profile dari responden 

Uji game ini sebanyak 30 orang, yang meliputi siswa sekolah dasar kelas 1 ada 

10 orang, siswa kelas 2 ada 10 orang dan siswa kelas 3 ada 10 orang. Siswa yang 

mengikut uji game ini terdiri dari perempuan ada 7 orang dan laki-laki ada 23 orang 

 

Gambar 4.88 diagram yang mengikuti sebagai responden 

 Pada gambar 4.88 untuk warna biru dilambangkan sebagai gender laki-laki 

dan untuk warna hijau dilambangkan sebagai gender perempuan 

 

Gambar 4.89 diagram kelas yang mengikuti sebagai responden 

 Pada gambar 4.89 terdapat diagram pie, untuk warna biru dilambangkan 

sebagai kelas 1, untuk warna hijau dilambangkan sebagai kelas 2 dan untuk warna 

cream dilambangkan sebagai kelas 3. 
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Gambar 4.90 Foto pada saat menerangkan game 

 Pada gambar 4.90 foto kelas yang dipakai untuk memberitahu cara bermain di 

game “Daily Math” 

 

Gambar 4.91 Foto pada saat mengerjakan soal yang diberikan 

 Pada gambar 4.91 foto siswa yang sedang mengerjakan soal yang terdapat 

didalam game “Daily Math” 

 

Gambar 4.92 Foto pada siswa yang bermain di game 

 Pada gambar 4.92 foto siswa yang mengikuti pengujian game 
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4.4.2 Uji Validitas 

Pengujian validitas data digunakan SPSS, dan hasilnya dapat dipercaya. Bisa 

dilihat pada Tabel 4.41. hasil uji validitas ini terlihat variable I3 kurang dari 0,5. Karena 

variable jika di bawah 0.5 data tidak dapat percaya atau kurang valid 

Tabel 4. 12 Tabel Uji Validitas 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

M1 .876 -.105 .013 -.054 

M3 .805 .038 -.009 -.049 

M2 .656 -.473 -.180 -.174 

B3 .351 .817 -.186 .029 

B1 -.368 .785 -.086 -.325 

B2 -.354 .726 -.114 -.426 

S2 -.133 -.156 .888 .148 

S3 -.140 .040 .791 -.079 

S1 .239 -.178 .676 .016 

I1 -.129 -.095 -.146 .878 

I2 .008 -.246 .122 .862 

I3 -.330 .226 .318 .400 
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Jika I3 dihilangkan, maka hasil dari uji validitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Hasil variabel I3 dihilangkan 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

M1 .877 -.103 -.044 .009 

M2 .651 -.492 -.097 -.274 

M3 .808 .046 -.044 -.007 

B1 -.142 -.054 .919 -.130 

B2 .000 -.197 .853 .224 

B3 -.315 .280 .299 .522 

S1 -.380 .748 -.358 -.148 

S2 -.361 .690 -.460 -.160 

S3 .343 .815 .008 -.204 

I1 .245 -.170 -.099 .821 

I2 -.153 -.209 .091 .752 

 

Tetapi variabel B3 kurang dari 0.5, maka variable B3 harus dihilangkan. Hasil 

dari uji validitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Hasil variabel B3 dihilangkan 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

M1 .885 -.023 -.023 .083 

M2 .716 -.071 -.418 -.176 

M3 .804 -.065 .053 -.009 

B1 -.151 .930 -.036 -.132 

B2 -.022 .867 -.171 .219 

S1 -.424 -.364 .724 -.174 

S2 -.391 -.475 .654 -.197 

S3 .281 .028 .875 -.161 

I1 .181 -.044 -.081 .896 

I2 -.206 .130 -.164 .780 

Pada Tabel 4.14 dinyatakan bahwa data yang diujikan dapat dipercaya dengan 

menghilangkan variable I3 dan variable B3 
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4.4.3 Uji Reabilitas 

Untuk uji reabilitas menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Variabel yang 

valid kemudian dilihat tingkat reabilitasnya. Hasil bisa dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4. 15 Tabel Uji Reabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

M 0.787 Acceptable 

B 0.830 Good 

S 0.809 Good 

I 0.640 Questionable 

 

4.4.4 Uji Correlation 

Uji correlation digunakan korelasi pearson, hasilnya bisa dilihat pada table 4.16 

Tabel 4. 16 Hasil Uji Correlation 

Correlation 

  RM RB RS RI 

RM Pearson 

Correlation 

1 .515** 

 

.530** 

 

.552** 

 

RB Pearson 

Correlation 

.515** 

 

1 .600** 

 

.550** 

 

RS Pearson 

Correlation 

.530** 

 

.600** 

 

1 .580** 

 

RI Pearson 

Correlation 

.541** 

 

.550** 

 

.588** 

 

1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Terlihat bahwa antara variable RM, RB, RS, RI saling berkolerasi yang artinya 

Kemudahan (M), Kebergunaan (B), Kepuasaan (S), dan game akan berjangka 

panjang(I). dari hasil uji korelasi ini membuktikan bahwa game yang dibuat sangat lah 
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membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman tentang matematika dan itu 

dinyatakan dalam variable RM dan RB. Dari variable RS dan RI membuktikan bahwa 

game yang dibuat sangat lah ber efektif kepada siswa yang memainkannya untuk 

membantu proses pembelajaran karena variable RS dinyatakan kepuasaan dan RI 

dinyatakan penggunaan jangka panjang game ini, artinya game yang dibuat sangatlah 

efektif dan membantu siswa memahami matematika. Dibilang efektif karena RS 

berkorelasi dengan RI mendapatkan nilai 0,582 dan RI berkorerasi RS mendapatkan 

nilai 0,588 dan dinyatakan saling berkolerasi karena di atas 0.5 dan berbintang dua. 

Jika mendapatkan nilai dibawah 0,5 dan tidak mendapatkan bintang dua maka RS dan 

RI tidak efektif.` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


