BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perancangan Aplikasi
Perancangan aplikasi Game Edukasi Pengenalan Nahwu ini menggunakan
metode RAD atau Rapid Application Development dengan melalui beberapa
tahapan yang meliputi Requirement Planning, User Design, Build System dan
Implementation. Pelaksanaan keseluruhan prosedur pengembangan penelitian ini
secara rinci sebagai berikut:
4.1.1 Requirement Planning
Pada tahapan ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan masalah dalam
pembuatan aplikasi yang meliputi analisa kebutuhan masalah, analisa terhadap
alat yang digunakan dalam pembuatan aplikasi.
1. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan permasalahn yang diteliti oleh peneliti.
Objek penelitian yang peneliti pilih adalah Game Edukasi Pengenalan
Nahwu yang akan diterapkan pada siswa-siswi kelas IV MI Darul Falah
Sirahan Cluwak Pati.
a) Gambaran Umum Game Pengenalan Nahwu
Game Pengenalan Nahwu ini merupakan sebuah game atau
permainan yang menyajikan materi-materi Nahwu dasar yang
bertujuan untuk membantu mempermudah anak-anak dalam belajar
Nahwu terkhususkan siswa-siswi kelas IV MI Darul Falah Sirahan
Cluwak Pati yang memang dalam proses pengenalan Nahwu.
Dalam game ini terdapat 2 menu utama yaitu menu belajar
dan menu bermain. Dalam menu belajar terdapat 3 pilihan bab yang
ingin dipelajari sedangkan dalam menu bermain terdapat 3 level
dengan masing-masing 3 quiz dalam setiap level yang harus
diselesaikan untuk mencapai tahap akhir.
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b) Materi yang disajikan
Materi Nahwu yang dipelajari di kelas IV adalah materi yang
ada dalam kitab Nahwu Al Wahdhih jilid I karya Ali Al Jarimy dan
Musthafa Amin. Semua siswa diharapkan dapat menguasai materi
yang ada dalam kitab tersebut sesuai dengan silabus yang teah
disusun oleh guru mata pelajaran Nahwu pada awal tahun ajaran.
Berikut adalah silabus untuk materi Nahwu kelas IV selama satu
tahun akademik.
Materi yang disajikan dalam game ini meliputi bab I Jumlah
Mufidah (Kalimat sempurna) bab II Ajzaul al jumlah (Taqsimu al
kalima : Ismun, Fi’lun wa harfun) dan bab III Taqsimu al Fi’li bi
I’tibaari zamanihi (Al Fi’lu Al Madhi, al Fi’lu al mudhari’dan Fi’lu
al amri).
Dalam menu belajar nantinya user dapat memilih
mempelajari materi yang disajikan dengan rincian bab diatas.
Setelah menyelesaikan menu belajar diharapkan user dapat
mengerjakan quiz yang ada pada menu bermain.
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Tabel 4.1 Silabus Mata pelajaran Nahwu kelas IV MI Darul Falah

Kompetensi dasar

Materi pokok /
pembelajaran

1.1 Menjelaskan macam-macam sighoh berikut
contohnya
1. Al jumlah al mufidah
2. Ajzaul al jumlah (taqsimu al kalimah : Ismun,
fi’lun wa harfun)
3. Taqsimu al fi’li bi I’tibarari zamanihi (al fi’lu al
madhi, al fi’lu al mudhari’ dan fi’lu al amri)
4. Al fa’il
5. Al maf’ul bihi
6. Al muwazanafu bayna al fa’il wa al maf’ulu bihi
7. Al mubtada wa al khobar
8. Al jumlatu al fi’liyatu
9. Al jumlatu al ismiyatu
10. Nashbu al fi’li al mudhari’
11. Jazmu al fi’li al mudhari’
Raf’u al fi’li al mudari’
Menjelaskan, mendiskusikan dan mengidentifikasi :

1. Al jumlah al mufidah
2. Ajzaul al jumlah (taqsimu al kalimah : Ismun, fi’lun
wa harfun)
3. Taqsimu al fi’li bi I’tibarari zamanihi (al fi’lu al
Kegiatan
Pembelajaran
Indikator Pencapaian
Kompetensi

madhi, al fi’lu al mudhari’ dan fi’lu al amri)
4. Al fa’il
5. Al maf’ul bihi
6. Al muwazanafu bayna al fa’il wa al maf’ulu bihi
7. Al mubtada wa al khobar
8. Al jumlatu al fi’liyatu
9. Al jumlatu al ismiyatu
10. Nashbu al fi’li al mudhari’
11. Jazmu al fi’li al mudhari’
12. Raf’u al fi’li al mudari’
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1. Mengidentifikasi macam-macam sighoh pada kata
Indikator Pencapain
Kompetensi

Teknik

Penilaian

Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

2. Memberikan contoh kata yang sesuai dengan
shigohnya
-

Tes Tulis

-

Tes lisan

-

Soal latihan

-

Jawaban singkat

-

ما صيغة
يضرب
هت لي مثاال
من اسم الفاعل

Alokasi Waktu

2 x 35 menit / minggu

Sumber Belajar

Kitab Nahwu Al Wahdih Jilid I karya Ali Al Jarimy
dan Mustafa Amin

c) Karakter dalam Game Pengenalan Nahwu
Dalam game ini terdapat dua karakter yang akan mengajak
user bertualang untuk belajar dan bermain. Tokoh karakter dalam
game ini bernama Fikri dan Fatimah yang merepresentasikan sosok
seorang siswa dan seorang siswi yang sedang mulai belajar Nahwu.
Dengan adanya karakter ini diharapkan siswa-siswi menjadi tertarik
dengan game ini.
2. Analisa Kebutuhan Masalah
a) Analisa Metode Pembelajaran Yang Sedang Berjalan
MI Darul Falah merupakan salah satu lembaga pendidikan
yang berada di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
yang sampai saat ini masih mempertahankan kurikulum khas
pondok pesantren yang tetap memasukkan kitab kuning ke dalam
kurikulum pembelajaran dalam lembaga pendidikan mereka. Salah
satu yang tetap diterapkan dalam kurikulum lembaga pendidikan MI
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Darul Falah adalah dengan tetap adanya mata pelajaran Nahwu yang
dijadwalkan 2 kali dalam satu minggu.
Metode pembelajaran mata pelajaran Nahwu yang sedang
berjalan saat ini disana masih menggunakan metode konvensional
yaitu memberikan makna pada kitab yang dipelajari dan ceramah
untuk menjelaskan materi yang sesuai dengan isi kitab.
b) Kelemahan Metode Pembelajaran Yang Sedang Berjalan
Berdasarakan analisa metode pembelajaran yang sedang
berjalan saat ini, di dapat kelemahan dari metode yang sudah
berjalan adalah sebagai berikut:
1) Siswa dituntut untuk fokus dan serius selama jam
pelajaran berlangsung sementara anak-anak usia kelas IV
masih membutuhkan treatment tertentu agar bisa fokus
dalam jangka waktu yang lumayan lama.
2) Metode memberikan makna dan ceramah tentunya suatu
ketika akan menjadikan siswa-siswi merasa bosan dan
enggan untuk melanjutkan pembelajaran dengan tetap
fokus. Perhatian mereka cenderung teralihkan ke hal lain
yang menurut mereka lebih menarik.
3) Tidak adanya alternatif metode pembelajaran lain yang
digunakan dan tidak adanya sarana atau alat peraga yang
menarik membuat siswa cenderung cepat bosan dan pada
akhirnya malas untuk terus fokus memperhatikan
pelajaran.
c) Solusi Pemecahan Masalah
Adapun solusi dari pemecah masalah yang peneliti lakukan
dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh lembaga
pendidikan tersebut terkhususkan bagi guru mata pelajaran Nahwu
adalah dengan membuat game yang menarik yang dapat
mempermudah siswa dalam belajar yang dapat digunakan sebagai
sarana pembelajaran alternatif untuk mencegah atau mengantisipasi
perasaan bosan dan malas siswa ketika belajar. Game yang
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dilengkapi dengan tampilan yang colorfull dan eye catching serta
musik yang easy listening dapat menjadi daya tarik bagi anak-anak
untuk belajar dengan menggunakan game ini.
d) Analisis Sistem Usulan
Dengan adanya aplikasi game edukasi pengenalan nahwu
ini, akan memudahkan siswa-siswi belajar karena game ini
menyajikan materi dengan penjelasan sederhana dan menarik
sehingga dapat membuat siswa-siswi lebih mudah dalam belajar
nahwu.
Tabel 4.2 Perbandingan Metode Pembelajaran Yang Sedang Berjalan Dengan
Metode Yang Diusulkan
No
1

Metode yang berjalan

Metode Usulan

Hasil yang ingin
dicapai

Metode pembelajaran

Metode alternatif

Mempermudah

konvensional dengan

berupa game yang

siswa-siswi dalam

memberikan makna dan

menarik berupa

belajar nahwu dan

ceramah

karakter dalam game

menarik minat

dan background yang

siswa untuk belajar

colorfull dan eye

nahwu

catching serta musik
yang easy listening
2

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Siswa tidak lagi

Nahwu menuntun siswa

nahwu hanya

merasa canggung

untuk memberikan makna memberikan

dan takut untuk

dan mendengarkan

pengarahan cara

bertanya mengenai

ceramah penjelasan

menggunakan game.

materi yang belum

materi dan memberikan

Dimana game

dapat mereka

kesempatan kepada siswa

tersebut berisi tentang

pahami.

untuk bertanya.

materi nahwu dan
latihan soal berupa
quiz yang relevan
dengan materi.
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3. Analisis Kebutuhan Alat
Peralatan yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi game edukasi
pembelajaran nahwu ini antara lain:
1. Perangkat keras (Hardware)
Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam
membantu pembuatan aplikasi game edukasi pengenalan nahwu ini
berupa laptop dengan spesifikasi
- Processor : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
(4CPUs), ~2.4GHz
- Memory

: 4.00 GB RAM

- Mouse
- Hard Disk : 1 TB
2. Perangkat Lunak (Software)
Perangkat Lunak yang digunakan di laptop antara lain:
- Operating System : Windows 10 Enterprise 64-bit
- Construct 2
- Corel Draw X7
- Web Browser Chrome untuk mereview aplikasi
- Cordova untuk build aplikasi menjadi .apk
4.1.2 User Design (Desain Pengguna)
1. Deskripsi Sistem Aplikasi
Aplikasi Game Pengenalan Nahwu ini bertujuan untuk mempermudah
siswa-siswi dalam belajar Nahwu. Game ini terdiri dari dua menu utama yaitu menu
belajar dan menu bermain. Dengan gambar yang colorfull dan eye catching serta
musik yang easy listening, game ini menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak.
Untuk dapat menjelaskan aplikasi Game Pengenalan Nahwu ini dengan mudah dan
sederhana, maka pada tahap ini peneliti membuat perancangan sistem dengan
menggunakan diagram UML (Unfied Modelling Language) yang digambarkan
melalui perancangan diagram seperti Use case Diagram, Diagram Activity dan
Sequence Diagram.
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2. Perancangan Berorientasi Objek
a) Use Case Diagram
Use Case Diagram merupakan diagram yang menunjukkan
hubungan atau interaksi antara sistem aplikasi dengan aktor atau pihak yang
terlibat dalam aplikasi tersebut. Dalam aplikasi ini terdapat 1 aktor yaitu
pengguna atau user.

Gambar 4.1 Use Case Diagram Aplikasi Game Pengenalan Nahwu
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Tabel 4.3 Deskripsi Usecase
No
1.

Aktor
User

Proses Usecase
Buka aplikasi

Keterangan
User membuka aplikasi dengan
menekan icon aplikasi

2.

User

Pilih Menu Belajar

User memilih menu belajar dari dua
menu utama yang disajikan

3.

User

Pilih Menu

User memilih menu bermain dari dua

Bermain

menu utama yang disajikan

4.

User dapat mengelola pengaturan
User

Kelola pengaturan

seperti menyalakan backsongs atau
sounds yang terdapat di dalam game.
User dapat keluar dari aplikasi game

5.

User

Keluar

edukasi dengan menekan tombol back
sebanyak dua kali.

b) Activity Diagram
Activity Diagram merupaka diagram yang memperlihatkan aliran
dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut adalah
activity diagram dari aplikasi Game Pengenalan Nahwu.
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Gambar 4.2 Activity Diagram Menu Belajar

Gambar 4.3 Activity Diagram Menu Bermain
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c) Sequence Diagram
Sequence Diagram merupakan penggambaran skenario atau rangkaian
langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen untuk
menghasilkan keluaran tertentu, sequence diagram disusun berdasarkan
urutan waktu.

Gambar 4.3 Sequence Diagram Menu Bermain Tiap Level
3. Perancangan Interface
Perancangan interface atau antar muka dilakukan sebelum melakukan
implementasi agar hasil yang di dapat lebih maksimal. Rancangan interface atau
antar muka terdiri dari splash screen, halaman menu utama, halaman menu
belajar, halaman menu bab pelajaran yang diambil, halaman menu bermain,
halaman menu bermain level 1 sampai 3.
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a) Rancangan halaman Splash Screen
Splash Screen merupakan halaman yang muncul pertama kali ketika
user mulai menjalankan aplikasi.

Gambar 4.4 Rancangan Splash Screen
b) Rancangan Halaman Menu Utama
Halaman menu utama atau yang biasa disebut Home Page
merupakan halaman utama yang muncul setelah splash screen. Ada dua
menu utama yang terdapat dalam halaman ini yaitu menu belajar dan
menu bermain.

Gambar 4.5 Rancangan Halaman Menu Utama
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c) Rancangan Halaman Menu Belajar
Halaman ini merupakan halaman yang akan muncul ketika user
memilih menu belajar. Dalam halaman ini terdapat tiga menu lagi yang
mewakili tiap bab materi yang akan disajikan. User dapat memilih bab
mana yang ingin dipelajari tanpa memperhatikan urutan.

Gambar 4.6 Rancangan Halaman Menu Belajar

Gambar 4.7 Rancangan Menu Belajar Tiap Bab
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d) Rancangan Menu Halaman Bermain
Halaman ini merupakan halaman yang muncul ketika user memilih
menu bermain. Dalam halaman ini terdapat karakter yang berjalan dan
menemukan kotak quiz yang berisi soal-soal yang harus diselesaikan
untuk menuju level berikutnya. Setiap level akan menampilkan user
interface yang berbeda sehingga user dapat membedakan level.

Gambar 4.8 Rancangan Menu Bermain Tiap Level
e) Rancangan Tampilan Quiz Box
Halaman ini merupakan halaman yang akan muncul ketika karakter
sudah menemukan Quiz Box, secara otomatis kotak akan terbuka dan
memunculkan quiz yang harus diselesaikan oleh user.

Gambar 4.9 Rancangan Pop Up Quiz Box
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4.1.3 Build System
Pada tahap ini peneliti membangun sistem aplikasi sesuai dengan
perancangan

sistem

yang

telah

peneliti

lakukan

sebelumnya.

Peneliti

merealisasikan sistem sesuai dengan perancangan tampilan dan skema alur tampil
yang sudah peneliti buat sebelumya dengan menggunakan tool Construct 2 dan
masih berupa game tetapi hanya dapat dijalankan pada localhost komputer.
Sedangkan untuk membangun game local tersebut menjadi aplikasi berbasis
android, peneliti menggunakan Cordova framework.
Berikut adalah langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk membangun
game menjadi aplikasi berbasis android.
1. Export Game Local
Sistem yang sebelumnya telah direalisasikan menggunakan tool Construct
2 dan menjadi game yang hanya dapat dijalankan di localhost komputer
selanjutnya diekspor ke platform Cordova. Berikut adalah tampilan export file.

Gambar 4.10 Export File ke Platform Cordova
2. Tentukan Sistem Operasi Mobile Minimum
Menentukan sistem operasi mobile minimum sangatlah penting karena hal
ini akan berpengaruh pada jalan atau tidaknya aplikasi ini pada smartphone.
Berikut adalah tampilan menentukan sistem operasi mobile minimum.
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Gambar 4.11 Setting Sistem Operasi Mobile Minimum
Hasil dari file yang diekspor adalah sebagai berikut

Gambar 4.12 Hasil Export File
3. Building System melalui Command Prompt
Membangun sistem menjadi aplikasi berbasis android melalui command
prompt dengan mengetikkan kode berikut:
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Gambar 4.13 Proses Build Sistem
4. Build Sistem Sukses
Pastikan koneksi internet lancar ketika melakukan build system. Berikut daalah
tampilan jika proses build sudah berhasil

Gambar 4.14 Proses Build Selesai
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Berikut adalah file hasil build menggunakan cordova.

Gambar 4.15 Hasil Build
4.1.4

Implementation
Implementai sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan

dilakukan sesuai dengan perancangan interface yang telah peneliti buat
sebelumnya. Pembuatan aplikasi game Pengenalan Nahwu ini peneliti buat
menggunakan tools construct 2 yang mana merupakan game maker yang mudah
digunakan dan tidak terlalu banyak menggunakan bahasa pemrograman.
a) Tampilan Shortcut Game
Shortcut merupakan tombol cepat untuk membuka aplikasi ini. Shortcut
aplikasi ini berupa icon karakter yang ada pada game. Berikut adalah tampilan
shortcut aplikasi Game Pengenalan Nahwu.
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Gambar 4.16 Shortcut Aplikasi
b) Splash Screen
Splash Screen adalah halaman yang pertama kali muncul setelah pengguna
menekan icon game dua kali. Splash Screen ini hanya berisi logo dari developer
game ini untuk menunjukkan nama developer.
Berikut adalah event sheet untuk menampilkan Splash Screen

Gambar 4.17 Eventsheet Splash Screen
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Berikut adalah tampilan yang dihasilkan dari event sheet diatas

Gambar 4.18 Splash Screen
c) Loading Page
Loading Page adalah halaman yang muncul setelah splash screen. Halaman
ini berisi gambar dan loading bar yang menunjukkan proses memuat game yang
akan ditampilkan.
Berikut ini adalah perintah untuk membuat tampilan memuat atau loading

Gambar 4.19 Event Sheet Loading Page

Gambar 4.20 Loading Page
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d) Home Page
Home Page adalah halaman menu utama. Halaman ini muncul setelah
Loading Page selesai atau setelah Loading Page selesai memuat. Halaman ini
berisi dua pilihan menu utama yaitu menu Belajar dan Bermain. Dimana
pengguna dapat memilih salah satu dari dua menu tersebut. Pada halaman ini
juga ada menu pengaturan, dimana pengguna bisa mengatur untuk menyalakan
musik dan atau sounds yang menyertai game ini.
Berikut ini adalah perintah untuk membuat tampilan homepage

Gambar 4.21 Event Sheet Home Page

Gambar 4.22 Home Page
e) Menu Belajar
Halaman ini merupakan halaman yang muncul setelah pengguna memilih
atau menekan tombol belajar. Dalam halaman ini berisi pilihan materi yang ingin
dipelajari terlebih dahulu. Dalam halaman ini pengguna dapat memilih materi
yang ingin dipelajari secara acak.
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Berikut adalah perintah untuk menampilkan menu belajar

Gambar 4.23 Event Sheet menu belajar

Gambar 4.24 Halaman Menu Belajar
f) Halaman Penyajian Materi
Halaman ini adalah halaman yang muncul apabila pengguna telah memilih
salah satu materi yang akan dipelajari. Dalam halaman ini berisi materi yang
dapat dibaca oleh pengguna.
Berikut adalah perintah untuk menampilkan halaman penyajian materi

Gambar 4.25 Event Sheet Halaman Penyajian Materi
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Gambar 4.26 Halaman Penyajian Materi
g) Menu Bermain
Halaman ini adalah halaman yang muncul ketika pengguna memilih atau
menekan tombol belajar pada Home Page. Halaman ini berisi sebuah karakter
yang berjalan dan menemukan Quiz Box yang berisi pertanyaan yang harus
dijawab untuk bisa melanjutkan perjalanan.
Berikut adalah perintah untuk menampilkan menu bermain

Gambar 4.27 Event Sheet menampilkan menu bermain
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Gambar 4.28 Halaman Menu Bermain Level 1
Ketika permainan dimulai dengan menekan tombol control maka karakter
akan bergerak sesuai dengan tombol control yang ditekan oleh pengguna. Tombol
control panah arah kanan untuk berjalan ke arah kanan, tombol control panah arah
kiri untuk berjalan ke arah kiri dan tombol control panah keatas untuk lompat.
Ketika berjalan maka karakter akan menemukan Quiz Box seperti gambar
dibawah ini.

Gambar 4.29 Karakter menemukan Quiz Box
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Ketika karakter menyentuh Quiz Box maka akan muncul pertanyaan yang
berada pada Quiz Box tersebut. Berikut adalah perintah untuk menampilkan pop up
quiz.

Gambar 4.30 Event Sheet Pop Up Quiz
Berikut adalah tampilan pop up quiz. Quiz yang ditampilkan sudah relevan
dengan materi yang ada pada menu belajar.
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Gambar 4.31 Quiz Box telah terbuka
Ada 4 pilihan jawaban ditampilkan pada pop up quiz ini dimana pengguna
harus memilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan menekan salah satu
jawaban tersebut. Berikut adalah perintah untuk menampilkan umpan balik apabila
jawaban yang dipilih benar.

Gambar 4.32 Event Sheet untuk jawaban yang benar dan salah
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Berikut adalah tampilan umpan balik jika jawaban benar.

Gambar 4.33 Jawaban Benar
Berikut ini adalah tampilan umpan balik jika jawaban salah.

Gambar 4.34 Jawaban Salah
Setiap level terdpat 3 quiz box yang harus ditemukan dan dijawab dengan
benar. Setiap level, karakter diberikan 3 kesempatan (life) untuk menjawab quiz
yang disediakan. Apabila karakter menjawab salah sampai life habis, maka
permainan akan terhenti dan muncul pop up pilihan untuk memulai permainan lagi
atau tidak. Berikut adalah perintah untuk menampilkan pop up mulai lagi atau tidak.
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Gambar 4.35 Event Sheet Mulai Lagi
Berikut adalah tampilan pop up menu mulai lagi.

Gambar 4.36 Pilihan Mulai Lagi
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Jika pengguna memilih iya maka permainan akan kembali lagi seperti pada
gambar 4.23. Jika pengguna memilih tidak maka permainan akan kembali ke Home
Page. Apabila pengguna berhasil menemukan semua quiz box dan dapat menjawab
pertanyaan dengan benar maka pengguna dapat berjalan ke level berikutnya.
Dibawah ini adalah tampilan level 2.

Gambar 4.37 Level 2
Level 2 memiliki cara bermain yang sama dengan level 1 dengan quiz yang
berbeda. Setelah Berikut adalah tampilan level 3.

Gambar 4.38 Level 3
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Pada permainan ini peneliti menerapkan algoritma backpropagation.
Algoritma backpropagation merupakan algoritma berbasis jaringan syaraf
tiruan yang membantu sistem dalam mengambil keputusan. Pada game ini untuk
menentukan level dan skor, peneliti menggunakan algoritma backpropagation.
Algoritma backpropagation banyak digunakan pada aplikasi pengendalian
karena prosesnya didasarkan pada interkoneksi yang sederhana. Proses tersebut
yaitu jika output memberikan hasil yang salah, maka penimbang (weight)
dikoreksi supaya galatnya dapat diperkecil dan tanggapan pada session
selanjutnya akan lebih mendekati nilai benar[12]. Backpropagation juga
memiliki kemampuan untuk memperbaiki penimbang pada lapis tersembunyi
atau hidden layer.

Gambar 4.39 Skema Algoritma Backpropagation
Berikut uraian penerapan algoritma backpropagation pada game ini.
Berikut adalah aturan yang digunakan pada setiap level.
X1 = Jumlah Score
X2 – Jumlah Koin
Level 1 ke Level 2 = Jumlah score > 20, jumlah koin > 40
Level 2 ke Level 3 = Jumlah score > 40, jumlah koin > 80
Level 3 = Jumlah score > 60, jumlah koin > 120
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Data sampel yang akan dilatih dijelaskan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4 Data Sample
No.

X1 (score)

X2 (Koin)

Y (level)

1.

20

30

1

2.

20

40

1

3.

20

35

1

4.

30

45

2

5.

40

70

2

6.

50

80

2

7.

50

85

3

8.

50

90

3

9.

60

100

3

10.

70

105

3

Tabel diatas merupakan data sample yang diperoleh dari kombinasi data
input yang akan ditraining untuk memperoleh nilai bobot. Perancangan metode
terdapat pada pengaturan level yang menentukan apakah pemain bisa
melanjutkan permainan ke level berikutnya ataukah harus mengulangi level
untuk mendapatkan input yang sesuai.
Penerapan algoritma backpropagation dijelaskan sebagai berikut:
a. Masukkan inputan score dan jumlah koin.
b. Masukkan bobot dari training
c. Aktivasi nilai output.
d. Apabila sesuai dengan data training maka naik level, jika tidak maka
tetap di level tersebut.
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Gambar 4.40 Flowchart Penerapan Algoritma Backpropagation pada Game
Pengenalan Nahwu
Berikut adalah simulasi manual perhintungan Backpropagation
Tabel 4.5 Pola yang akan dipelajari
Input 1

Input 2

Output

0

1

0

1

1

1

Nilai bobot diatur ke nilai acak : 0,62; 0,42; 0,55; -0,17 untuk matrik bobot 1
dan 0,35; 0,81 untuk matrik bobot 2. Learning rate jaringan diatur ke 0,25 untuk
memaksimalkan looping. Berikutnya nilai pola input (0 1) diatur ke neuron layer
input (output dari layer input adalah sama dengan input-nya)
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1. Neuron pada hidden layer diaktivasi:
Input neuron tersembunyi 1 : 0 * 0,62 + 1 * 0,55 = 0,55
Input neuron tersembunyi 2 : 0 * 0,42 + 1 * (-0,17) = -0,17
Output neuron tersembunyi 1 : 1 / (1 + exp(-0,55)) = 0,634135591
Output neuron tersembunyi 2 : 1 / ( 1 + exp(+0,17)) = 0,457602059
2. Neuron di layer output diaktivasi:
Input neuron output : 0,634135591 * 0,35 + 0,457602059 * 0,81 = 0,592605124
Output neuron output : 1 / (1 + exp (-0,592605124)) = 0,64396258
Hitung nilai error dengan mengurangkan output dari target 0 - 0,64396258 =
-0,643962658
3. Setelah mendapatkan error output, lakukan backpropagation. Dimulai dengan
mengubah bobot pada matrik bobot 2 :
Perubahan bobot 1 : 0,25 * (-0,64396258) * 0,634135591 * 0,64396258 * (1 0,64396258) = -0,023406638
Perubahan bobot pada 2 : 0,25 * (-0,64396258) * 0,457602059 * 0,64396258 *
(1 - 0,64396258) = -0,016890593
Bobot 1 : 0,35 + (-0,023406638) = 0,326593362
Bobot 2 : 0,81 + (-0,016890593) = 0,793109407
Sekarang ubah matrik bobot 1 :
Perubahan bobot 1 : 0,25 * (-0,64396258) * 0 * 0,634135591 * (1-0,634135591)
=0
Perubahan bobot 2 : 0,25 * (-0,64396258) * 0 * 0,457602059 * (1-0,457602059)
=0
Perubahan bobot 3 : 0,25 * (-0,64396258) * 1 * 0,634135591 * (1-0,634135591)
= -0,037351064
Perubahan bobot 4 : 0,25 * (-0,64396258) * 1 * 0,457602059 * (1-0,457602059)
= -0,039958271

Bobot 1 : 0,62 + 0 = 0,62
Bobot 2 : 0,42 + 0 = 0,42
Bobot 3 : 0,55 + (-0,037351064) = 0,512648936
Bobot 4 : -0,17 + (-0,039958271) = -0,209958271
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Pola input (0 1) telah dipropagasikan melalui jaringan. Prosedur yang sama
digunakan untuk pola input yang lain, tetapi dengan nilai bobot yang sudah diubah.
Berikut adalah penerapan algoritma backpropagation dalam game pengenalan
Nahwu melalui eventsheet Construct 2.

Gambar 4.41 Algoritma Backpropagation
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 mengatahui apakah output yang dihasilkan
sudah sesuai atau belum. Untuk menguji kesesuaian sistem aplikasi, peneliti
menggunakan metode blackbox testing.
Pengujian blackbox bertujuan untuk mengetahui apakah program telah
menerima input, proses, dan output sesuai yang diinginkan.
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian Black Box

No.

1.

Modul

Prasyarat

Hasil yang

Hasil

diharapkan

Pengujian

Splash Screen

Sebelum

Tampil Splash Screen

dan Loading

menampilkan

dan Loading Page

Page

Splash Screen dan

Valid

Loading Page
maka terlebih
dahulu pengguna
harus menekan
dua kali shortcut
game.
2.

Home Page

Pengguna telah

Dapat melihat atau

masuk ke dalam

masuk ke halaman

game setelah

utama atau Home

melihat tampilan

Page serta melihat 2

Splash Screen dan

menu yang

Loading Page

ditampilkan yaitu

Valid

menu belajar dan
menu bermain
3.

Menu Belajar

Mengklik tombol

Dapat melihat isi dari

Valid

menu belajar yang menu belajar berupa

4.

5.

ada pada Home

pilihan materi yang

Page

ingin dipelajari

Menu Bermain Mengklik tombol

Tambah Skor

Dapat melihat

menu bermain

tampilan dari game

yang ada pada

level pertama dan

Home Page

selanjutnya

Mulai memainkan

Skor bertambah jika

game

jawaban benar

Valid

Valid

66

6.

Berkurangnya

Mulai memainkan

Pengguna akan

Life

game

diberikan life

Valid

(kesempatan)
menjawab salah
sebanyak 3x. Jika
salah maka life akan
berkurang
7.

Jawaban

Mulai memainkan

Jawaban benar akan

Benar

game

menampilkan tanda

Valid

berhasil atau jawaban
benar
8.

Jawaban Salah

Mulai memainkan

Jawaban salah akan Valid

game

mengakibatkan
berkurangnya life dan
memunculkan

tanda

belum berhasil
9.

Pengaturan

Menekan tombol

Dapat mengatur musik Valid

pengaturan yang

dan suara

ada di Home Page
10.

Tombol Back

Menekan tombol

Dapat kembali ke

dan Exit

back

Home Page dan keluar

Valid

dari aplikasi

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 ada pada aplikasi Game
Pengenalan Nahwu didapat hasil pengujian bahwa aplikasi dapat berjalan
sesuai keinginan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi Game Pengenalan
Nahwu sudah valid dan berjalan sesuai harapan.
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4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi
a) Validasi Ahli
1. Ahli Materi
Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran
dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi Game
Pengenalan Nahwu.
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Ahli Materi
No.

Indikator

Nilai

A. Aspek Relevansi Materi
1.

Materi pendukung pencapaian tujuan

3

2.

Materi mudah di mengerti

3

B. Aspek Penyajian
3.

Penyajian materi sesuai dengan tujuan yang dirumuskan

3

4.

Kejelasan penyampaian materi

3

5.

Kelengkapan materi

3

6.

Relevasi tujuan pembelajaran

3

C. Aspek Bahasa
7.

Kesesuaian bahasa yang digunakan
Skor Total

3
21

2. Ahli Media
Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan saran
dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi Game
Pengenalan Nahwu.
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Tabel 4.7 Tabel Hasil Penilaian Ahli Media
No

Indiktor

Nilai

A. Aspek Kemudahan Materi
1.

Kemudahan alur materi melalui pengguna bahasa

3

2.

Kesesuaian gambar dengan materi

3

3.

Kejelasan uraian materi

3

B. Aspek Tampilan
4.

Teks dapat terbaca dengan baik

3

5.

Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf

3

6.

Proposional layout (tata letak teks dan gambar)

3

7.

Kesesuaian proposional

3

C. Aspek Pengolahan Program
8.

Kecepatan pemrosesan perintah

3

9.

Ketepatan tombol navigasi

3

Skor Total

27

Tabel 4.8 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 4.9 Validasi Ahli
Skor

Skor

Ideal (n)

Total (f)

7

21

9

27

No

Ahli

Instrumen

1.

Materi

2.

Media

Presentase

Kriteria

21

100%

Sangat Layak

27

100%

Sangat Layak
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3. Hasil Angket Responden
Penilaian aplikasi Game Pengenalan Nahwu juga dilakukan dengan
menyebar angket responden yang berisi 10 pertanyaan dengan jumlah
responden 30 orang, berikut rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.
Tabel 4.10 Skor Penilaian Angket Responden
No.
1.

Pertanyaan

Nilai

Apakah anda setuju apabila Game Pengenalan Nahwu ini dijadikan

109

aplikasi berbasis android untuk membantu pembelajaran siswasiswi yang sedang mulai mengenal Nahwu?
2.

Apakah Aplikasi Game Pengenalan Nahwu ini membantu belajar

111

dan juga bermain untuk siswa-siswi yang sedang mulai mengenal
Nahwu?
3.

Apakah bahasa, kalimat, suara yang digunakan dalam aplikasi

99

Game Pengenalan Nahwu ini mudah dipahami?
4.

Apakah aplikasi Game Pengenalan Nahwu ini mudah dimengerti

99

dan mudah dioperasikan atau digunakan?
5.

Penggunaan warna dan gambar dalam aplikasi ini terlihat jelas ?

111

6.

Aplikasi Game ini dapat digunakan dimana saja dan kapan saja?

97

7.

Aplikasi Game Pengenalan Nahwu ini menarik dan tidak

111

membosankan?
8.

Apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan ?

101

9.

Apakah aplikasi ini mudah digunakan ?

107

10.

Secara keseluruhan apakah aplikasi ini sangat memuaskan ?

110

Jumlah

1055

Tabel 4.11 Klasifikasi Presentase
Presentase

No.

Kriteria

1.

75 % - 100 %

Sangat layak

2.

50 % - 75 %

Layak

3.

25 % - 50 %

Cukup layak

4.

1 % - 25 %

Kurang layak
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Tabel 4.12 Hasil Penilaian Angket Responden
No

1

Jumlah

Instrume

Skor

Skor

Responden

n

Ideal (n)

Total (f)

30

10

1200

1055

Presentase

87.9%

Kriteria
Sangat
Layak

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, Aplikasi Game
Pengenalan Nahwu mendapat skor 1055 pada 10 instrumen atau pertanyaan disetiap
angket yang kemudian dilakukan dengan menyebar 30 angket dan menghasilkan
presentase sebanyak 87.9% dengan kriteria sangat layak.
4.4 Hasil Yang Dicapai
Hasil yang dicapai dari penelitian ini berupa aplikasi Game Pengenalan Nahwu
berbasis android. Aplikasi ini memiliki fungsi membantu anak-anak dalam mulai
belajar Nahwu terkhususkan untuk siswa siswi kelas IV MI Darul Falah. Aplikasi
Game Pengenalan Nahwu ini memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut:
-

Kelebihan Aplikasi Game Pengenalan Nahwu
1. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menarik dan menyenangkan bagi siswa
– siswi kelas IV MI Darul Falah.
2. Aplikasi ini lebih mudah digunakan atau dioperasikan oleh siswa – siswi
kelas IV MI Darul Falah.
3. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai metode alternatif pembelajaran atau
aplikasi pendamping belajar mata pelajaran Nahwu.
4. Aplikasi ini berbasis android sehingga dapat dimainkan dimanapun dan
kapanpun selama pengguna memiliki aplikasi ini dan smartphone.
5.Aplikasi ini sangat mudah untuk dikembangkan.

-

Kekurangan Aplikasi Game Pengenalan Nahwu
1. Aplikasi ini memiliki sajian materi yang masih terbatas.
2. Aplikasi ini belum memiliki fitur update level ke materi yang lebih sulit.
3. Aplikasi ini belum bisa mengacak quiz. Jadi apabila pengguna gagal pada
quiz tertentu dan mengulangi game, maka quiz yang muncul sama dengan
quiz yang tadi pengguna gagal.
4. Aplikasi ini masih offline.
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Berikut adalah perbandingan nilai siswa-siswi kelas IV MI Darul Falah sebelum
Game Pengenalan Nahwu ini digunakan dengan setelah digunakan.
Tabel 4.13 Nilai Ulangan Kelas IV A Sebelum Penggunaan Aplikasi
No.

Nama

Nilai Ulangan
Sebelum

Sesudah

1.

Ahmad Choirun Najid

66

70

2.

Ahmad Farih Qolbi

50

55

3.

Ahmad Khawil Ma'ali

52

60

4.

Ahmad Zidni Nabil

50

65

5.

Apriliana Aufa

72

80

6.

Archa Aldyo

68

70

7.

Atisha Citra

70

75

8.

Diska Ilma Ziada

70

80

9.

Heri Agus Susanto

65

72

10.

Isna Rizka Aulia

70

74

11.

Kayla Azzahra

85

95

12.

Khafid Abdullah Aziz

71

75

13.

Moh Irsyadun Nafi'

68

73

14.

Muh. Habiburrohman

65

72

15.

Muhammad Gilang Ramadhan

65

70

16.

Muhammad Wildan Harir

68

77

17.

Najwa Fatiharani

72

79

18.

Salwa Oktaviana

80

83

19.

Seila Aulia Ramadhani

88

93

20.

Syaira Akhila Zahra

90

93

21.

Zeeda Rafelia Mazin

71

74

22.

Muhammad Rifqi Bilhaq

60

68

68.90

75.13

Rata – Rata
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika nilai siswa – siswi kelas IV A
mengalami kenaikan nilai sebanyak 0.28% dengan 3 kali pembelajaran
menggunakan aplikasi Game Pengenalan Nahwu. Nilai ini didapat dari nilai
ulangan mingguan yang rutin diadakan setiap 2 minggu sekali.
Tabel 4.14 Nilai Ulangan Kelas IV B Sebelum Penggunaan Aplikasi
No.

Nama

Nilai Ulangan
Sebelum

Sesudah

1.

Ah Shofiyuddin Alwi

70

73

2.

Ahmad Assadili

65

70

3.

Ahmad Azril Ilham

65

68

4.

Ahmad Baim Alfiyan

55

65

5.

Alya Amira

60

70

6.

Alysa Daimmatun Ni’mah

65

70

7.

Dhan Bayuningrat

55

63

8.

Elifa Salsabila

70

70

9.

Farelyo Alenta Nelvico

65

72

10.

Haura Azzahra

72

80

11.

Hikmatul Handini Wulan

50

70

12.

Ikmal Faruq

68

70

13.

Joffandra Robbi

66

70

14.

M Adnan Arsyadinnahar

70

70

15.

Mahera Sofila Raihani

60

75

16.

Muhammad Akmalul Izlal

55

65

17.

Musthofa Ahmad

67

75

18.

Nabila Fatimatuz Zahra

85

90

19.

Nabila Syafa Kamila

80

100

20.

Yonky Arie Wibowo

65

76

21.

Zainut Tarikhi

68

85

65.52

73.66

Rata – Rata

73

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika nilai siswa – siswi kelas IV B
mengalami kenaikan nilai sebanyak 0.38% dengan 3 kali pembelajaran
menggunakan aplikasi Game Pengenalan Nahwu. Nilai ini didapat dari nilai
ulangan mingguan yang rutin diadakan setiap 2 minggu sekali.

