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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan Aplikasi 

  Perancangan aplikasi game edukasi ini menggunakan metode RAD atau 

(Rapid Application Development), dengan 3 tahapan yaitu Requirement 

Planning, Design System, dan Implementation.[13]Pelaksanaan 

keseluruhan prosedur pengembang penelitian ini secara rinci dapat dilihat 

sebagai berikut: 

4.1.1 Requirement Planning 

  Tahapan ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan masalah dalam 

pembuatan aplikasi yang meliputi analisa kebutuhan masalah dan analisa 

alat yang digunakan dalam membuat aplikasi.  

1. Objek Penelitian 

   Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh 

peneliti yaitu Game Edukasi untuk anak usia dini yang akan diterapkan 

pada siswa Paud Nurul Huda Ujungbatu. 

a) Gambaran UmumGame Edukasi  

 Game Edukasi ini merupakan sebuah game atau permainan yang 

menampilkan materi-materi yang dipelajari dan dilihat setiap harinya. 

Game ini bertujuan untuk membantu mempermudah anak dalam 

belajar.  

 Dalam game ini terdapat enam menu yaitu menu huruf abjad, 

menu angka, menu huruf hijaiyah, perhitungan sederhana, menu buah, 

dan menu hewan. Dalam setiap menu terdapatdua menu lagi yaitu 

pengenalan dan menu pertanyaan. Setiap menu pertanyaan ada 10 soal 

pertanyaan.  
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b) Materi yang disajikan 

 Dalam materi yang disajikan oleh Paud Nurul Huda dalam 

setiap harinya mengikuti kurikulum 2013 yaitu semua anak 

diharuskan kreatif dan memahami materi pembelajaran sesuia dengan 

kurikulum 2013 yang telah disusun oleh guru. 

 Materi yang disajikan dalam game edukasi ini meliputi huruf 

abjad, angka, huruf hijaiyah, perhitungan sederhana, buah dan hewan. 

Dalam menu mengenal nantinya user dapat memilih mempelajari 

materi yang disajikan dengan rincian diatas. Setelah menyelesaikan 

menu mengenal user diharapkan dapat mengerjakan soal yang ada 

pada menu persoalan. 

Tabel 4.1 Kurikulum 2013 Paud Nurul Huda 

No. 
ASPEK 

PENGEMBANGAN 

TINGKAT PENCAPAIAN 

PERKEMBANGAN/INDIKATOR 

PERKEMBANGAN 

1 
NILAI MORAL DAN 

AGAMA 

 Mengikuti bacaan do’a  

 Menirukan gerakan beribadah 

 Mengenal nama tuhan (sesuai agama 

 masing-masing 

 Mengucapkan salam 

 Mngucapakan kata-kata santun 

2 MOTORIK 

 Berjalanan stabil 

 Berjalan mundur  

 berjalanan sambil jinjit 

 Menirukan suara binatang 

 Meniru garis vertical, horizontal 

 Membalik halaman buku 

3 BAHASA 

 Mengenal suara disekitarnya (orang 

orang terdekat, benda,binatang) 

 Hafal beberapa lagu anak sederhana 

 Menyatakan dalam kalimat pendek 2-

4 kata 

 Memahami cerita sederhana 

 Menyebutkan jenis kelamin , usia, dan 

saudaranya 

4 KOGNITIF 

 Mulai mengenal pola 

 Mengelompokkan dua bentuk 

(lingkaran dan bujur sangkar) 
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 Menyusun Puzzle 2-3 

 Membedakan rasa 

 Mengelompokan warna (2 warna) 

 Menmbedakan bau 

 Menyebutkan bagian suatu gambar 

(gambar wajah orng, binatang, buah, 

mobil) 

5 
SOSIAL 

EMOSIONAL 

 Mengenl etikat makan dan jadwal 

makan 

 Terbiasa untuk berbagi 

 Terbiasa menggunakan toilet atau 

wc 

 Tidak menangis jika terpsah dengan 

orang tua 

 Dapat memilih kegiatan sendiri 

 Menunjukkan ekspresi wajah ,sedih 

,takut dll 

 Menjadi pendengar dan pembicara 

yang baik 

 Membereskan mainan setelah selesai 

bermain 

 Sabar menunggu giliran 

 Mengenal peraturan dan mengikuti 

peraturan 

 Mengerti akibat jika melakukan 

kesalahan atau melanggar peraturan 

 Memiliki kebiasaan teratur 

 Berhenti bermain pada waktunya 

 Menyelesaikan tugas dengan baik 

 Membuang sampah pada tempatnya 

tanpa di suruh 

 Mulai menghargai orang lain 

 Bereaksi terhadap hal-hal yang 

dianggap tidak benar (marah apabila 

diganggu   

6 SENI 

 Mendengar music dan mengikuti 

irama 

 Membuat bunyi-bunyian dengan 

berbagai alat atau benda 

 Peka terhadap irama 

 Menyanyikan lagu sederhana 

 Memainkan alat usic sederhana 

 Mengingat melodi music 
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2. Analisa Kebutuhan Masalah 

a) Analisa Metode Pembelajaran yang Sedang Berjalan 

  Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Paud 

Nurul Huda merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di 

Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang sampai 

saat ini masih mempertahankan kurikulum yang telah dilakukan setiap 

pembelajaran.aplikasi ini sebagian besar akan diperuntukan bagi 

Pengguna (User) dalam kalangan anak-anak usia dini dan Tk.Sebagian 

besar anak-anak masih belum bisa memanfaatkan smartphone dengan 

baik, dan kurangnya minat belajar.  

  Hasil pengamatan peniliti, pengguna smartphone akan menyita 

banyak waktu yang hanya untuk bermain game saja. Kecenderungan 

menariknya smartphone dari pada buku dapat diantisipasi dengan 

media pembelajaran yang menggunakan smartphone.Penggunaan 

aplikasi game edukasi ini, menggunakan smartphone karena aplikasi 

ini dapat digunakan kapan saja dan dimana saja karena bersifat 

portable. 

b) Kelemahan Metode Pembelajaran yang Sedang Berjalan 

  Berdasarkan analisa metode pembelajaran yang sedang berjalan 

saat ini, didapat kelemahan dari metode yang sudah berjalan adalah 

sebagai berikut : 

7 LIFE SKILL 

 Menggunakan sisi garpu untuk 

memotong makanan empuk  

 Memakai dan melepaskan pakaian 

sendiri  

 Memakai dan melepas kaos kaki dan 

sepatu sendiri 

 Menyiapkan makanan dan minuman 

sendiri 

 Membersihkan diri dengan air 

setelah BAK, BAB 

 Menyebutkan bilangan 1-10 tanpa 

mengenal konsep 
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1) Siswa dituntut lebih aktif, kreatif,inovatif dalam pemecahan 

masalah. 

2) Terlalu banyak materi yang harus dikuasi siswa sehingga tidak 

tersampaikan dengan baik. 

3) Siswa dituntut fokus dan paham agar bisa masuk kejenjang 

sekolah yang selanjutnya.  

4) Tidak ada alat interatif yang dapat menarik perhatian anak untuk 

fokus dalam pembelajaran. 

 

c) Solusi Pemecahan Masalah  

  Adapun solusi pemecahan masalah yang peneliti lakukan dalam 

menyelesaikan masalah adalah dengan membuat game edukasi anak 

yang menarik yang dapat mempermudah siswa dalam belajar dan 

menambah minat belajar anak dalam pembelajaran alternatif untuk 

mengantisipasi perasaan anak yang bosan dan malas ketika belajar. 

Game yang dilengkapi dengan tampilan yang menarik yang disertakan 

musik serta adanya visualaudio yang dapat menjadi daya tarik bagi 

anak-anak untuk belajar dengan menggunakan game ini.  

 

d) Analisis Sistem Usulan 

 Dengan adanya aplikasi game edukasi ini , akan mempermudah 

anak dalam belajar karena game ini menyajikan materi yang 

sederhana dan menarik agar membuat anak mudah dalam belajar. 

Tabel 4.2 Perbandingan Metode Pembelajaran Yang Sedang Berjalan Dengan 

Metode Yang Diusulkan 

No Metode yang Berjalan Metode Usulan 
Hasil yang Ingin 

Dicapai 

1 Metode pembelajaran 

menggunakan 

kurikulum 2013  

Metode alternatif 

yang berupa game 

menarik yang 

didalamnya terdapat 

Mempermudah 

anak dalam 

belajar dan 

menambah minat 
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background menarik 

dan audio visual 

anak. 

2 Tema atau materi yang 

dijelaskan selalu ganti, 

jadi siswa di tuntut 

lebih fokus dan kreatif 

dalam belajar. 

Guru yang mengajar 

akan menjelaskan 

tentang cara 

menggunakan game. 

Dimana game 

tersebut terdapat 

penjelasan dan 

pertanyaan macam-

macam huruf abjad, 

angka, huruf 

hijaiyah, perhitungan 

sederhana, hewan 

dan buah.  

Siswa dapat 

belajar dengan 

semangat dan 

dapat dipelajari 

setiap hari, 

dirumah maupun 

disekolah.  

 

3 Analisis Kebutuhan Alat 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Adapun perangkat keras (Hardware) yang digunakan dalam  

membuat aplikasi game ini yaitu berupa laptop dan ponsel dengan 

system operasi android, dengan spesifikasi sebagai berikut :  

a) Laptop : 

 Acer (Core i3 ) , Intel(R) CPU N2830 @2.16GHz 

 Memori 2,00 GB RAM  

 Hard Disk 500 GB 

b) Ponsel /Smartphone  

 Xiomi Redmi Note 5a Android 7.1.2 N2G47H 

 Ram 2,00 GB 

 Internal 16 GB 
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3. Perangkat Lunak (Software) 

a) Adobe Flash Cs3 

b) Adobe Photoshop 

c) Webgenie SWF Player 

d) Adobe Premier CS3 

 

4.1.2 Design System 

1. Deskripsi Sistem Aplikasi 

 Aplikasi Game Edukasi ini bertujuan untuk memberikan cara 

belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Game ini 

terdiri dari enam menu utama yaitu menu huruf abjad, menu angka, 

menu huruf hijaiyah, menu perhitungan sederhana, menu buah dan 

menu hewan.Untuk menjelaskan aplikasi game edukasi ini secara 

mudah dan sederhana, maka pada tahap ini penulis membuat 

perancangan sistem dengan menggunakan UML(Unfied Modelling 

Language)yang digambarkan melalui perancangan diagram seperti 

Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram. 

 

2. Perancangan Berorientasi Objek 

a) Use Case Diagram 

    Use Case Diagram merupakan diagram yang 

menampilkan hubungan atau interaksi antara sistem aplikasi 

dan aktor. Pada aplikasi ini terdapat satu aktor  yaitu user yang 

memainkan game. 
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Gambar 4.1 Use Case Diagram Aplikasi Game  Edukasi 

 

Tabel 4.3 Deskripsi Usecase 

No Aktor Proses Usecase Keterangan 

1. User Buka Aplikasi 
User membuka aplikasi dengan 

menekan Play aplikasi 

2. User Pilih Menu Huruf Abjad 

User memilih menu huruf 

abjaddari enam menu utama 

yang disajikan 

3. User Pilih Menu Angka 

User memilih menu huruf 

angkadari enam menu utama 

yang disajikan 



35 
 

 

4 
User 

Pilih Menu Huruf 

Hijaiyah 

User memilih menu huruf 

hijaiyahdari enam menu utama 

yang disajikan 

5 
User 

Pilih Menu Perhitungan 

Sederhana 

User memilih menu 

perhitungan sederhanadari 

enam menu utama yang 

disajikan 

6 
User Pilih Menu Buah 

User memilih menu buahdari 

enam menu utama yang 

disajikan 

7 
User Pilih Menu Hewan 

User memilih menu hewandari 

enam menu utama yang 

disajikan 

8 
User Back 

User dapat keluar dari aplikasi 

game edukasi dengan menekan 

tombol backsebanyak dua kali. 

 

b Activity Diagram 

 Activity Diagram merupakan diagram yang 

menggambarkan aktivitas yang dilakukan uesr dalamsuatu 

aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut 

adalah activity diagram dari aplikasi Game Edukasi Anak. 
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Gambar 4.2  Activity  Diagram Menu MengenalAktivitas 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Menu Pertanyaan 
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c . Sequence Diagram 

  Sequence Diagram merupakan urutan atau susunan yang dilakukan 

sebagai tanggapan dari sebuah elemen untuk menghasilkan output tertentu, 

yang berdasarkan urutan waktu.  

 

Gambar 4.4Sequnce Diagram Menu Pertanyaan 
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3. Peracangan Interface 

 Perancangan interface dilakukan sebelum melakukan implementasi 

agar dapat lebih maksimal. Rancangan interface dari plash screen , halaman 

menu utama, halaman menu mengenal,halaman menu pertanyaan. 

a) Rancangan halaman Splash Seceen 

  Splash Screen merupakan halaman yang muncul pertama kali 

ketika user mulai menjalankan aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Rancangan Splash Screen 

b) Rancangan Halaman Menu Utama 

 Halaman menu utama disebut juga Home Page yaitu halaman 

yang muncul setelah splash screen. Halaman ini terdapat tiga menu 

yaitu menu play, menu exit, menu about. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Menu Utama 

Welcome 

To 

Education Games 

 

Play 

Exit 

About 
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c) Rancangan menu Option 

 Halaman menu option yaitu halaman yang muncul setelah 

halaman utama.Ada enam menu utama yang terdapat dalam halaman 

ini yaitu menu huruf abjad, menu angka, menu huruf hijaiyah, menu 

perhitungan sederhana, menu buah, dan menu hewan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Rancangan menu option 

d) Rancangan Halaman Menu Huruf Abjad 

    Halaman ini merupakan halaman yang muncul ketika user 

memilih menu huruf abjad. Dalam halaman ini terdapat dua menu lagi 

yaitu menu mengenal dan menu pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Rancangan Halaman Menu Huruf Abjad 

e) Rancangan Halaman Menu Angka 

    Halaman ini merupakan halaman yang muncul ketika user 

memilih menu angka. Dalam halaman ini terdapat dua menu lagi yaitu 

menu mengenal dan menu pertanyaan. 

ABC 123 ا ب ت 
 

HEWAN BUAH - + X 

Menu Huruf Abjad 

 

 Menu 

Mengenal 

Menu 

Pertanyaan 
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Gambar 4.9 Rancangan Halaman Menu Angka 

f) Rancangan Halaman Menu Huruf Hijaiyah 

    Halaman ini merupakan halaman yang muncul ketika user 

memilih menu huruf hijaiyah. Dalam halaman ini terdapat dua menu 

lagi yaitu menu mengenal dan menu pertanyaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Rancangan Halaman Menu Huruf Hijaiyah 

g) Rancangan Halaman Menu Perhitungan Sederhana 

    Halaman ini merupakan halaman yang muncul ketika user 

memilih menu Perhitungan Sederhana. Dalam halaman ini terdapat 

tiga menu lagi yaitu menu Pengurangan, menu pertambahan, dan 

menu perkalian. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Rancangan Halaman Menu Perhitungan 

 

Menu Angka 

 

 

Menu 

Mengenal 

Menu 

Pertanyaan 

Menu Huruf Hijaiyah 

 

 

Menu 

Mengenal 

Menu 

Pertanyaan 

Menu Perhitungan Sederhana 

 

 - x + 
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h) Rancangan Halaman Menu Buah 

    Halaman ini merupakan halaman yang muncul ketika user 

memilih menu buah. Dalam halaman ini terdapat dua menu lagi yaitu 

menu mengenal dan menu pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Rancangan Halaman Menu Buah 

i) Rancangan Halaman Menu Hewan 

    Halaman ini merupakan halaman yang muncul ketika user 

memilih menu hewan. Dalam halaman ini terdapat dua menu lagi 

yaitu menu mengenal dan menu pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Rancangan Halaman Menu Hewan 

 

 

Menu Buah 

 

 Menu 

Mengenal 

Menu 

Pertanyaan 

Menu Hewan 

 

 
Menu 

Mengenal 

Menu 

Pertanyaan 
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4.1.3  Build System 

   Pada tahap ini peneliti membuat sistem aplikasi sesuai 

perancangan tampilan dan skema alur tampilan dengan menggunakan 

adobe flash cs3 dan masih berupa game tetapi hanya dapat dijalankan 

pada localhost komputer. Sedangkan untuk membangun game local 

tersebut menjadi aplikasi berbasis android, peneliti menggunakan 

Webgenie SWF Player. 

    Webgenie SWF Player adalah aplikasi yang digunakan untuk 

menjalankan aplikasi file swf yang ada di android. Berikut ini cara 

mendownload aplikasi tersebut.   

 

Gambar 4.14 Download di Play Store  Webgenie SWF & Flash Player 

 

  Jika sudah mendownload aplikasi tersebut lalu pilih buka, 

setelah itu pilih menu local videos. Berikut ini gambar menu local 

videos tersebut. 
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Gambar 4.15 Tampilan SWF Player 
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Setelah pilih menu local videos lalu mencari file aplikasi game edukasi yang 

ada di choose a file to play, berikut tampilan menu choose a file to play. 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Choose a File Play 
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4.1.4 Implementation 

   Pada tahap ini peneliti akan menerapkan hasil perancangan 

sistem yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.tahapan pembuatan 

aplikasi game edukasi ini menggunakan adobe flash cs3 yang mana 

merupakan game maker yang mudah digunakan dan tidak terlalu 

banyak menggunakan bahasa pemrogaman.  

 

a)  Tampilan Shortcut Game  

 

Gambar 4.17 Tampilan Shortcut game 
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b) Loading Page 

  Loading Page adalah halaman yang muncul setelah menekan 

shortcut. Halaman ini berisi gambar dan loading yang menunjukkan 

proses memuat game yang akan ditampilkan.  

  Berikut ini adalah perintah untuk membuat tampilan memuat 

atau loading. 

 

Gambar 4.18 Loading Page 

 

c) Home Page 

 Home adalah halaman menu utama. Halaman ini muncul setelah 

Loading Page selesai atau Setelah Loading Page selesai memuat. Halaman 

ini berisi tiga pilihan yaitu menu Play, Exit, dan About. Dimana pengguna 

dapat memilih untuk memainkan game , atau keluar game dan tentang 

game.  
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Gambar 4.19Menu Utama 

d) Menu Option 

 Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih atau menekan tombol Play. Dalam halaman ini berisi enam pilihan 

menu yaitu menu huruf abjad, menu angka,menu huruf hijaiyah, menu 

perhitungan sederhana, menu buah dan menu hewan. Dalam halaman ini 

pengguna dapat memilih secara acak. 

 

 

Gambar 4.20menu pilihan option 
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e) Menu huruf abjad 

 Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu huruf hijaiyah. Dalam halaman ini berisi dua 

menu yaitu menu mengenal daan menu pertanyaan.  

 

Gambar 4.21Menu Huruf Hijaiyah 

 

f) Menu Angka 

 Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu angka. Dalam halaman ini berisi dua menu 

yaitu menu mengenal daan menu pertanyaan. 

 

 

Gambar 4.22 Menu Angka 
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g) Menu Perhitungan Sederhana 

 Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu perhitungan sederhana. Dan halaman ini berisi 

tiga menu yaitu menu pengurangan , penjumlahan, dan perkalian. 

 

Gambar 4.23Menu Perhitungan Sederhana 

h) Menu Buah 

 Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu buah. Dan halaman ini berisi dua menu yaitu 

menu mengenal dan pertanyaan. 

 

Gambar 4.24 Menu Buah 
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i) Menu Hewan 

 Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu hewan . dan halaman ini berisi dua menu yaitu 

menu mengenal dan menu pertanyaan. 

 

Gambar 4.25 Menu Hewan 

 

j) Contoh Menu Mengenal  

 Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu mengenl dari menu sebelumnya. Menu ini 

berisikan pengenalan dari huruf abjad yang dimulai dari huruf A samapi Z. 

 

Gambar 4.26 Menu Mengenal Huruf Abjad 
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k) Contoh Menu Pertanyaan  

  Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu pertanyaan dari menu sebelumnya. Menu ini 

berisikan pertanyaan dari menu perhitungan sederhana yaitu menu 

pengurangan.

 

Gambar 4.27 Menu pengurangan 

 Pengguna diharuskan memilih salah satu jawaban yang dianggap 

benar dengan menekan salah satu jawaban tersebut. 

Berikut adalah tampilan apabila jawaban yang dipilih benar. 

 

Gambar 4.28Jawaban Benar 
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Berikut ini adalah tampilan apabila jawaban yang dipilih salah. 

 

 

Gambar 4.29Jawaban salah 

Jika pengguna menjawab pertanyaan dengan salah maka pengguna 

kembali ke pertanyaan awal lagi, jika pengguna menjawab dengan benar 

maka akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 

l) About 

Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna 

memilih dan menekan menu Aboutt. Menu ini berisikan tentang pembuat 

game edukasi anak. 

 

 

Gambar 4.30 Menu About 
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4.2 Pengujian Metode 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem aplikasi yang telah 

dibuat. Tahap  ini dilakukan untuk mengetahui apakah program aplikasi 

dapat menerima input dengan baik atau tidak, serta untuk mengetahui 

output yang dihasilkan sudah sesuai atau belum. Untuk menguji kesesuian 

sistem aplikasi, peneliti menggunakan metode blackbox testing.  

Penguji blackbox bertujuan untuk mengethui apakah program telah 

menerima input , proses dan output sesuai yang diinginkan. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian BlackBox 

No. Modul Prasyarat 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 

Splash 

Screen dan 

Loading 

Page 

Sebelum 

menampilkan 

Splash Screen dan 

Loading Page 

maka terlebih 

dahulu pengguna 

harus menekan dua 

kali shortcut game 

Tampil Splash 

Screen dan Loading 

Page 

Valid 

2 
Home 

Page 

Pengguna telah 

masuk ke dalam 

game setelah 

melihat tampilan 

Splash Screen dan 

Loading 

Dapat melihat atau 

masuk ke halaman 

utama home page 

serta melihat 3 menu 

yang ditampilkan 

yaitu menu Play, 

Exit dan about 

Valid 

3 
Menu 

Option 

Pengguna 

menekan tombol 

play yang ada pada 

home page 

Dapat memilih salah 

menu yang terdapat 

pada option menu 

yaitu menu huruf 

abjad , menu angka, 

menu huruf hijaiyah, 

Valid 
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menu perhitungan 

sederhana, menu 

buah, dan menu 

hewan 

4 
Menu 

Mengenal 

Menekan tombol 

menu Mengenal 

yang ada pada 

setiap menu option 

Dapat melihat isi 

dari menu mengenal 

berupa pilihan 

materi yang ingin 

dipelajari 

Valid 

5 
Menu 

Pertanyaan 

Menekan tombol 

menu pertanyaan 

yang ada pada 

setiap menu option 

Dapat melihat 

tampilan dari game 

sampai selesai 

Valid 

6 
Jawaban 

Benar 

Mulai memainkan 

Game 

Jawaban benar akan 

menampilkan tanda 

berhasil atau 

jawaban benar 

Valid 

7 
Jawaban 

Salah 

Mulai memainkan 

Game 

Jawaban salah akan 

menampilkan tanda 

belum benar 

Valid 

8 Abaout 

Menekan tombol 

About yang 

terdapat di Home 

Page 

Mengetahui tentang 

yang menciptakan 

game ini 

Valid 

9 
Exit dan 

Back 

Menekan tombol 

Exit yang terdapat 

di Home Page 

Dapat kembali ke 

Home page dan 

keluar dari aplikasi 

Valid 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

4.3 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.3.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

  Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan 

metode black box testing yang menguji fitur-fitur yang terdapat pada 

aplikasi Game Edukasi didapat dari hasil pengujian bahwa aplikasi 

tersebut dapat berjalan sesuai keinginan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi Game Edukasi ini sudah vaalid dan berjalan sesuai 

harapan. 

 

4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

a) Validasi Ahli 

1. Ahli Materi 

 Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan 

saran atau pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap 

aplikasi game edukasi anak. 

 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Indikator Nilai 

A ASPEK PENGGUNAAN  

1 Dapat membantu anak belajar sambil bermain 4 

2 
Dapat meningkatkan minat belajar pada anak melalui 

game edukasi 
4 

B ASPEK RELEVANSI MATERI  

3 Materi pendukung pencapai tujuan 4 

4 Materi mudah di mengerti 4 

C ASPEK BAHASA  

5 Bahasa yang digunakan komunikatif 4 
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6 Bahasa yang digunakan sudah jelas  4 

Skor Total 24 

 

2. Ahli Media  

Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan 

saran atau pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap 

aplikasi game edukasi anak. 

 

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Ahli Media 

No Indikator Nilai 

A ASPEK TAMPILAN  

1 Teks dapat terbaca dengan baik 4 

2 Kesesuaian front dan size front 4 

3 Tampilan layout (tata letak teks dan gambar)  4 

4 Kesesuaian penggunaan ikon dan warna  4 

B ASPEK PENGOLAHAN PROGRAM  

5 Kecepatan pemrosesan perintah 4 

6 Ketepatan tombol navigasi 4 

C KESEIMBANGAN  

7 Keseimbangan warna dalam desain pada game edukasi 4 

8 
Keseimbangan gambar dalam desain pada game 

edukasi 
4 

Skor Total 32 
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Tabel 4.7 Klasifikasi Presentase  

No Presentase Kriteria 

1 75%-100% Sangat Layak 

2 50%-75% Layak 

3 25%-50% Cukup layak 

4 1%-25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.8 Validasi Ahli 

No Ahli Instrumen 
Skor Ideal 

(n) 

Skor Total 

(f) 
Presentase Kriteria 

1 Materi 6 24 24 100% 
Sangat 

Layak 

2 Media 8 32 32 100% 
Sangat 

Layak 

 

3. Hasil Angket Responden 

    Penilaian aplikasi Game Edukasi Anak juga dilakukan dengan 

menyebar angket responden yang berisi 7 pertanyaan dengan jumlah 30 

orang, berikut rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan. 

Tabel 4.9 Skor Penilaian Angket Responden 

No Pernyataan 
Jumlah 

Butir 

1 
Apakah anda setuju apabila game edukasi dijadikan  

sebagai aplikasi mobile yang berbasis android? 
114 

2 
Aplikasi game edukasi menambah minat belajar anak 

sambil bermain? 
94 

3 
Bahasa dan kalimat yang diguanakan dalam game 

edukasi ini mudah dipahami? 
103 
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4 
Penggunaan Fontpada aplikasi game edukasi terlihat 

jelas? 
97 

5 
Aplikasi game edukasi ini mudah dimainkan untuk 

anak-anak usia dini? 
100 

6 
Aplikasi game edukasi ini menarik atau tidak 

membosankan? 
102 

7 
Aplikasi game edukasi digunakan dimana saja dan 

kapam saja? 
116 

 Jumlah 726 

 

Tabel 4.10 Klasifikasi Presentase  

No Presentase Kriteria 

1 75%-100% Sangat Layak 

2 50%-75% Layak 

3 25%-50% Cukup layak 

4 1%-25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.11 Hasil Penilaian Angket Responden 

No 
Jumlah 

Responden 
Instrumen 

Skor 

Ideal (n) 

Skor 

Total (f) 
Presentase Kriteria 

1 30 7 840 726 86.4% 
Sangat 

Layak 

 

 Berdasarkan Penelitian oleh responden secara keseluruhan, aplikasi 

Game Pengenalan Nahwu mendapat skor 726 pada 7 instrumen atau 

pertanyaan disetiap angket yang kemudian dilakukan dengan menyebar 30 

angket dan menghasilkan presentase sebanyak 86.4% dengan kriteria sangat 

layak. 
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4.4  Hasil Yang Dicaapai 

Hasil yang dicapai dari berupa aplikasi Game edukasi anak 

berbasis android. Aplikasi ini memiliki fungsi membantu anak dalam 

berlajar sambil bermain untuk siswa siswi Paud Nurul Huda. 

Aplikasi Game Edukasi anak ini memiliki kekurangan dan kelebihan 

sebagai berikut : 

- Kelebihan Aplikasi Game Edukasi Anak 

1. Aplikasi game ini merupakan aplikasi yang menarik 

menyenangkan bagi siswa –siswi Paud Nurul Huda 

2. Aplikasi mudah digunakan untuk siswa-siswi Paud Nurul 

Huda 

3. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai metode pembelajaran 

sambil bermain 

4. Aplikasi ini berbasis android sehingga dapat dimainkan 

dimana saja 

5. Aplikasi ini bisa dimaikan secara acak 

- Kekurangan Aplikasi Game Edukasi Anak 

1. Aplikasi ini memiliki sajian yang masih terbatas 

2. Aplikasi ini belum memiliki cara penyelesaian pada menu 

matematika sederhana 

3. Aplikasi ini masih offline 

 

  Berikut adalah perbandingan nilai siswa-siswi Paud Nurul Huda 

sebelum Game Edukasi Anak ini digunakan dan setelah digunakan. 

Tabel 4.12 Nilai Ulangan Paud Nurul Huda Sebelum dan Sesudah Aplikasi 

No. Nama 
Nilai Ulangan 

Sebelum Sesudah 

1 Asyam Abid Akhirudin 87 100 

2 Bebbie Alexandra Asyhara 90 100 

3 Choirul Anam 50 65 

4 Delilah Auliariza Anggreini 85 90 
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5 Irwacha Zahira Agustin 78 100 

6 Maulana Hadi Erlangga 91 100 

7 Meilan Fandy Putra 89 100 

8 Navis Dwi Aryanto 65 75 

9 Syafira Salwa Az zahra 92 100 

10 Syafrisca Amelia 89 100 

11 Syakirotun Nafisyah 87 90 

12 Widya Dwi Asanti 90 100 

13 Yasmin Amelia Zainuddin 76 80 

14 Amira A. Nafi’ 83 90 

15 
Cantika Pradinda 

Listriyawan 

82 90 

16 Fania Almadina Safitri 95 100 

17 Farih Nabila Az.Zahra 91 100 

18 M. Fadhil Putra  65 70 

19 Natasya Ayu Nur Kalim 92 100 

20 Sayidah Annesa Burya 86 90 

21 Reyhan 69 75 

Rata-Rata 82,47 91,19 

 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika nilai siswa – siswi kelas Paud 

Nurul Huda mengalami kenaikan nilai sebanyak 10.56 % dengan 3 kali 

pembelajaran menggunakan aplikasi Game Edukasi Anak. Nilai ini didapat 

dari nilai soal yang dikasih oleh pengarang. 

 

 

 

 


