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ABSTRAK 

 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun game edukasi berbasis Role Playing Game 

(RPG) sebagai alternatif media pembelajaran. Game edukasi ini dibuat untuk siswa SMKN 3 

Mataram, jurusan TKJ (Teknik Komputer Jaringan), kelas X (sepuluh) dengan materi Jaringan 

Komputer Dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Game ini dibuat menggunakan software 

RPG Maker VX Ace. 

Pada game edukasi ini player akan menyelesaikan semua misi dalam setiap perjalanannya 

untuk satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan adiknya yang telah diculik. Misi-misi tersebut adalah 

player harus bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh musuh pada level-level yang 

terdapat pada game dalam setiap perjalanannya. Pada game edukasi ini, terdapat 4 level dengan 

materi pokok yaitu tentang Jaringan Komputer Dasar. Pada level 1 terdapat materi tentang Konsep 

Teknologi Jaringan Komputer, dan jumlah soal sebanyak 18 butir. Pada level 2 terdapat materi 

tentang Model OSI Layer dengan sub-materi diantaranya Model Referensi OSI Layer, Physical Layer, 

Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, Application 

Layer, dan dengan jumlah soal sebanyak 61 butir. Pada level 3 terdapat materi tentang Topologi 

Jaringan dengan sub-materi diantaranya Topologi Bus, Topologi Star, Topologi Extended Star, 

Topologi Mesh, Topologi Hierarki, dan dengan jumlah soal sebanyak 22 butir. Pada level 4 terdapat 

materi tentang Media Jaringan dan Transmisi dan dengan jumlah soal sebanyak 21 butir. 

Aturan permainan yaitu, skor akan bertambah 50 (ketika menjawab soal dari anak buah 

penjahat dengan benar) dan skor 200 ketika menjawab soal dari boss penjahat dengan benar) dan 

akan berkurang 50 (ketika menjawab soal dengan salah). Dan Health Point (HP) Player akan 

berkurang 100 jika salah menjawab soal, dan jumlah Health Point (HP) Player ketika pertama 

bermain adalah 560, dan HP Player akan bertambah 100 ketika naik level (Level akan bertambah 

ketika player telah menyelesaikan permainan pada stage tertentu). 

Pada stage 1 semua siswa berhasil memperoleh total skor sebanyak 14200 dari skor yang 
diharapkan yaitu sebanyak 18000, maka persentase yang didapat yaitu sebanyak 78,89%. Pada 
stage 2 semua siswa berhasil memperoleh total skor sebanyak 39800 dari skor yang diharapkan 
yaitu sebanyak 64000, maka persentase yang didapat yaitu sebanyak 62,19%. Pada stage 3 semua 
siswa berhasil memperoleh total skor sebanyak 9350 dari skor yang diharapkan yaitu sebanyak 
23000, maka persentase yang didapat yaitu sebanyak 40,65%. Pada stage 4 semua siswa berhasil 
memperoleh  total skor sebanyak 6400 dari skor yang diharapkan yaitu sebanyak 24000, maka 
persentase yang didapat yaitu sebanyak 26,67%. 

 

 
Kata Kunci : Game edukasi, media pembelajaran, role playing game (RPG), RPG Maker VX 

Ace. 
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ABSTRACT 
 
 This research has purpose to build Role Playing Game (RPG) educational game as an 

alternative of learning media. This educational game is made for students of Vacational High School 

Number 3 of Mataram, majoring Computer Network Engineering, for X (Ten) class with Basic 

Computer Networking materials in accordance with applicable curriculum. This game is made using 

RPG Maker VX Ace software. 

 In this educational game the player will complete all the missions in each of his trips for 

one purpose, that is to save his kidnapped sister. These missions are the player must be able to 

answer all the questions given by the enemy at the levels contained in the game in each of his trips. 

In this educational game, there are 4 levels with the main material that is about Basic Computer 

Networks. At level 1 there is material about the Concept of Computer Network Technology, and the 

total of questions are 18 items. At level 2 there is material about the OSI Layer Model with sub-

materials including OSI Layer Reference Model, Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, 

Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, Application Layer, and the total of questions are 

61 items. At level 3 there is material about Network Topology with sub-materials including Bus 

Topology, Star Topology, Extended Star Topology, Mesh Topology, Hierarchy Topology, and the total 

of questions are 22 items. At level 4 there is material about Network and Transmission Media and the 

total of questions are 21 items. 

 The rules of the game are, the score will increase by 50 (when correctly answering 

questions from the villains) and the score of 200 when answering the question from the villain’s boss 

correctly) and will decrease by 50 (when answering the question incorrectly). And the Health Point 

(HP) of the player will be decrease by 100 when answering the question incorrectly, and the first 

Health Point (HP) of the player when playing is 560, and the HP Player will increase by 100 when 

leveling up (Level will increase when the player has finished playing on a certain stage ) 

 In stage 1 all students got the total score of 14200 from the expected score of 18,000, the 

percentage obtained was 78.89%. In stage 2 all students got the total score of 39,800 from the 

expected score of 64,000, then the percentage obtained was 62.19%. In stage 3 all students got the 

total score of 9350 from the expected score of 23,000, then the percentage obtained was 40.65%. In 

stage 4 all students got the total score of 6400 from the expected score of 24,000, then the percentage 

obtained was 26.67%. 

 
Keywords : Educational game, learning media, role playing game (RPG), RPG Maker VX Ace. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam dunia pendidikan kian pesat, 
salah satunya yaitu teknologi permainan 
(game). Game dalam bahasa Indonesia 
mempunyai arti permainan. Dapat berupa 
suatu permainan yang berinteraksi antara 
sesama manusia, bisa juga suatu permainan 
yang berinteraksi antara manusia dengan 
mesin, maupun berinteraksi dengan sesama 
manusia dengan menggunakan suatu mesin 
(console).  

Game sudah tidak asing lagi dalam 
kehidupan modern seperti sekarang ini 
dikarenakan perkembangan teknologi game 
telah merambah dengan pesatnya, dan 
kebanyakan diantaranya menyerang para 
pelajar dan mahasiswa, para siswa tentu tak 
asing dengan yang namanya bermain game. 
Banyak game yang tersedia di internet, baik 
itu gratis maupun berbayar. Tak sedikit pula 
para siswa ditemukan banyak bermain game 
online di Warnet (Warung Internet), yang 
tentunya sangat berpengaruh pada tugasnya 
sebagai pelajar di bangku sekoah. Para siswa 
akan menghabiskan waktu mereka di Warnet 
hingga lupa waktu. Tentunya ini sangat 
berpengaruh negatif untuk masa depan para 
siswa tersebut.  

Game memang mempunyai pesona 
adiktif yang bisa membuat pemainnya 
kecanduan. Dengan fenomena itu perlu 
berbagai inovasi kreatif dalam menciptakan 
game edukasi sebagai media pembelajaran 
yang inovatif sehingga bisa dimanfaatkan di 
dunia pendidikan guna mendukung kegiatan 
belajar mengajar dan menarik minat motivasi 
belajar siswa. 

Dari pernyataan tersebut maka 
terciptalah sebuah ide untuk membuat 
sebuah game edukasi, dimana para siswa 
tidak lagi membuang waktu mereka untuk hal-
hal yang tidak terlalu bermanfaat, seperti 
bermain game di warnet hingga lupa waktu 
dan lupa tugasnya sebagai siswa. Dengan 
terciptanya game edukasi, maka para siswa 
dapat menyalurkan kreatifitas mereka dalam 
bermain game yang awalnya mereka 
mainkan di warnet yang dimana kreatifitas 
mereka terbilang sia-sia, dan sekarang 
menjadi lebih bermanfaat. Karena dengan 
adanya game edukasi maka, para siswa 
selain mengasah kreatifitas, mereka bisa 
mendapatkan pengetahuan dengan cara 
yang lebih enjoy, relax dan tidak 
membosankan. 

Pada penelitian ini penulis merancang 
Game Edukasi Berbasis Role Playing Game 
untuk studi kasus SMKN 3 Mataram jurusan 
Teknik Komputer Jaringan. Penulis 
menggunakan aplikasi RPG Maker VX Ace 
dalam merancang game edukasi untuk siswa 
SMKN 3 Mataram jurusan Teknik Komputer  
Jaringan. Dalam penyajiannya, game edukasi 
ini akan membimbing pemain secara aktif 
untuk menggali informasi untuk memperkaya 
pengetahuan saat bermain (Nurul, 2011). 
Pada game edukasi ini, siswa akan bermain 
sambil belajar dimana siswa seolah-olah 
menjadi pemeran dalam game tersebut yang 
nantinya mereka akan menyelesaikan 
perjalanan mereka level demi level hingga 
permainan atau misi yang diberikan telah 
diselesaikan. 

 
Game berasal dari bahasa inggris yang 
berarti permainan. Permainan sendiri 
menurut kamus besar bahasa indonesia 
berarti sesuatu yang digunakan untuk 
bersenang-senang. Permainan yang 
dimaksudkan dalam kata game merujuk pada 
pengertian kelincahan intelektual. Kelincahan 
intelektual pada tingkat tertentu merupakan 
ukuran sejauh mana game itu menarik untuk 
dimainkan secara maksimal (Retno, 2013). 

 
Permainan adalah kompetisi antara para 

pemain yang berinteraksi satu sama lain 
dengan menggunakan aturan-aturan tertentu 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula. 
Dalam sebuah permainan harus ada 
kompetisi agar pemain terangsang untuk 
terus bermain, kompetisi tersebut dapat 
berwujud menang dan kalah (Sadiman, 
2010). 

 
Game edukasi adalah permainan yang telah 

dirancang khusus untuk mengajarkan user 
suatu pembelajaran tertentu, pengembangan 
konsep dan pemahaman dan membimbing 
mereka dalam melatih kemampuan mereka, 
serta memotivasi mereka untuk 
memainkannya (Novaliendry, 2013). 
 
Permainan Peran (role-playing game 

disingkat RPG) adalah sebuah permainan 
yang para pemainnya memainkan peran 
tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi 
untuk merajut sebuah cerita bersama. Para 
pemain memilih aksi tokoh-tokoh mereka 
berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan 
keberhasilan aksi mereka tergantung dari 
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sistem peraturan permainan yang telah 
ditentukan (Husnan, 2014). 
 
Software RPG Maker VX Ace adalah 
software untuk membuat game berbasis RPG 
(Role Playing Game) dan merupakan versi 
keenan dari software pembuat game yaitu 
RPG Maker saat ini telah telah memiliki enam 
versi. Software RPG Maker di buat oleh 
perusahaan yang bernama Enterbrain dan 
hanya memiliki dua bahasa yaitu bahasa 
Jepang dan bahasa Inggris. 
 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai 

fungsi menyampaikan pesan.  
 
Pembelajaran adalah proses komunikasi 
antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar.  
 
Media Pembelajaran adalah sebuah alat 

yang berfungsi dan digunakan untuk 
menyampaikan pesan pembelajaran. 

 
Media Pembelajaran berfungsi untuk 
merangsang pembelajaran dengan:  
1. Menghadirkan obyek sebenarnya dan 

obyek yang langkah  
2. Membuat duplikasi dari obyek yang 

sebenarnya  
3. Membuat konsep abstrak ke konsep 

konkret  
4. Memberi kesamaan persepsi  
5. Mengatasi hambatran waktu, tempat, 

jumlah, dan jarak  
6. Menyajikan ulang informasi secara 

konsisten  
7.    Memberi suasana yang belajar yang tidak 

tertekan, santai, dan menarik.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang game edukatif 
berbasis Role Playing Game (RPG) bagi 
siswa siswi SMK ini menggunakan model 
penelitian Research and Development (R and 
D), yakni proses mengembangkan dan 
menyempurnakan produk yang telah dibuat 
agar dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Berdasarkan model penelitian (R and 
D), sistematika penelitian yang akan 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
kebutuhan produk, desain produk, 
implementasi produk, ujicoba produk, revisi 
produk dan produk akhir. Gambar diagram 
blok untuk langkah-langkah penelitian dan 
pengembangan adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Diagram Blok R and D 

 

Berikut adalah penjelasan dari diagram blok 
R and D diatas : 
1. Analisis Kebutuhan Produk adalah 

dimana penulis melakukan analisis 
tentang apa saja kebutuhan-kebutuhan 
yang akan di persiapkan untuk produk 
yang akan di buat. 

2. Desain Produk adalah dimana penulis 
memulai mendesain produk yang akan 
dibuat/dirancang. 

3. Implementasi Produk adalah dimana 
penulis mengimplementasikan 
produknya sebelum diuji cobakan. 

4. Uji Coba Produk adalah dimana penulis 
menguji coba produknya apakah ada 
yang perlu di revisi karena mungkin saja 
ada kesalahan pada produk. 

5. Revisi Produk adalah dimana produk 
yang telah diuji coba memerlukan revisi 
untuk memperbaiki produk agar menjadi 
lebih layak dipakai. 

6. Produk Akhir adalah dimana penulis telah 
menyelesaikan produknya dengan baik 
setelah melakukan banyak revisi 
sebelumnya. 

 

 
Lokasi  Penelitian. Game Edukatif berbasis 
Role Playing Game (RPG) ini akan diuji 
cobakan pada Jurusan Teknik Komputer 
Jaringan SMKN 3 Mataram. 
 

Alat dan Bahan Penelitian. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti 
mempersiapkan peralatan dan bahan untuk 
perancangan. Berikut daftar alat dan bahan 
yang digunakan: 
 
a. Alat 

 Perangkat keras yang digunakan 
meliputi: Laptop ASUS Model 
A550C Series dengan Processor 
Intel(R) Core(TM) i3-3217U, 1,8 
GHz, Memory RAM 6 GB, Hardisk 
500 GB. 

 Perangkat lunak menggunakan 
sistem operasi Windows 10 Pro 64-
bit, serta perangkat lunak yang 
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dibutuhkan untuk perancangan ini 
yaitu: Microsoft Office, Microsoft 
Visio, RPG Maker VX Ace. 

b. Bahan 
Sumber penelitian ini menggunakan 
Soal-soal berdasarkan kurikulum siswa-
siswi SMK yang terdapat pada jurusan 
teknik komputer jaringan SMKN 3 
Mataram. 

 
Metode Pengumpulan Data. Metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis 
adalah sebagai berikut : 
a. Observasi (Observation). Penulis 

melakukan observasi langsung di SMKN 
3 Mataram. 

b. Wawancara (Interview). Penulis 
melakukan pendekatan komunikasi yang 
berhubungan langsung dengan sumber 
data dan terjadi proses komunikasi 
dengan narasumber untuk mendapatkan 
datanya. 

c. Studi Literatur. Penulis melakukan 
pengumpulan data dengan mencari 
literatur-literatur yang berisi peraturan-
peraturan pemerintah, buku-buku 
pengembangan sistem dan dokumen-
dokumen pelengkap. 

 
Perancangan Sistem. Tahap desain 
merupakan tahapan proses perencanaan, 
pembuatan dan penggambaran sketsa 
beserta beberapa elemen yang merupakan 
satu kesatuan yang utuh dari game. Tahap ini 
meliputi alur cerita, Flowchart, peta 
permainan, rencana pengujian game, desain 
tampilan (interface) dan desain  karakter 
dalam Game edukasi. 
 
Alur Cerita. Sebuah game Role Playing 
Game  (RPG) tidak lepas dari alur cerita, 
karena alur cerita merupakan pondasi utama 
dari sebuah Role Playing Game (RPG). Alur 
cerita dapat diketahui melalui sinopsis yang 
tertera dalam game. 
 
Alur pada game ini adalah, Dika sang main 
character (karakter utama) berjalan pulang 
menuju rumahnya. Setelah itu, sang karakter 
utama bertemu dengan sang penjahat yang 
mencuri Ushio, adik dari si Dika. Penjahat 
menjelaskan tentang Ushio yang diculik oleh 
para penjahat, dan memberikan misi yang 
harus di selesaikan Dika untuk bisa 
menyelamatkan adiknya kembali. Misi 
tersebut adalah, Dika harus 

menyelesaikan/menjawab 114 soal yang 
akan diberikan di setiap perjalanan Dika pada 
misi tersebut. Pada perjalanan ini terdapat 10 
Stage yang harus dilewati Dika, dan di setiap 
stage terdapat beberapa pertanyaan dari para 
penjahat, dan diakhiri dengan pertanyaan 
terakhir dari boss penjahat yang tingkat 
kesulitannya lebih tinggi dari penjahat 
sebelumnya. Setelah melalui beberapa Stage 
tiba akhirnya si Dika melawan musuh terakhir 
yaitu sang Big Boss yang terdapat pada stage 
akhir, yang tentunya tingkat kesulitan soalnya 
sangat tinggi. Dan setelah Dika selesai 
menjawab soal-soal yang diberikan oleh Big 
Boss maka permainan selesai, dan Ushio pun 
selamat dan Dika berhasil membawa Ushio 
pulang kerumah, Tamat. 
 
Flowchart (Diagram Alir). Flowchart atau 

diagram alir adalah gambaran langkah-
langkah dan alur yang menunjukkan urutan 
proses kerja yang akan membangun program 
secara keseluruhan. Berikut ini gambaran 
digaram alur game edukasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Flowchart 
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Ketika game dimulai, player akan menuju 
menu utama yaitu New Game, Continue dan 
Shutdown. Pada menu New Game, kita akan 
memulai permainan dari stage satu, dan 
menyimpan permainan di Storage Save Point. 
Jika player game over maka player 
menyimpan permainan di Storage Game 
Over, begitu selanjutnya sampai level 
terakhir. Menu Continue adalah untuk 
melanjutkan permainan yang telah di save 
sebelumnya. Menu Shutdown adalah untuk 
mengakhiri permainan. 
 
Peta Permainan. Merupakan alur stage/level 
permainan dari awal sampai akhir permainan. 
 

STAGE LEVEL 2

(MODEL OSI LAYER)

STAGE LEVEL 1

(KONSEP 

TEKNOLOGI 

JARINGAN 

KOMPUTER)

GAME MULAI

STAGE LEVEL 3

(TOPOLOGI 

JARINGAN)
STAGE LEVEL 4

(MEDIA JARINGAN)

STAGE LEVEL 6

(PROTOKOL 

PENGALAMATAN)

STAGE LEVEL 5

(PROTOKOL 

JARINGAN)

STAGE LEVEL 7

(PERANGKAT 

KERAS JARINGAN)

STAGE LEVEL 8

(SISTEM OPERASI 

JARINGAN)

STAGE LEVEL9

(PEMBANGUNAN 

JARINGAN 

SEDERHANA)

GAME SELESAI

  
 

Gambar 3 Peta Permainan 
 

Dalam permainan ini ada terdapat 9 Stage 
Level dimana, permainan akan dimulai dari 
stage 1 yaitu tentang materi Konsep 
Teknologi Jaringan Komputer. Setelah 
menyelesaikan Stage 1, permainan akan 
dilanjutkan pada Stage 2 yaitu tentang materi 
Model OSI Layer. Setelah menyelesaikan 
Stage 2, permainan akan dilanjutkan pada 
Stage 3 yaitu tentang materi Topologi 
Jaringan. Setelah menyelesaikan Stage 3, 
permainan akan dilanjutkan pada Stage 4 
yaitu tentang materi Media Jaringan. Setelah 
menyelesaikan Stage 4, permainan akan 
dilanjutkan pada Stage 5 yaitu tentang materi 
Protokol Jaringan. Setelah menyelesaikan 
Stage 5, permainan akan dilanjutkan pada 
Stage 6 yaitu tentang materi Protokol 
Pengalamatan. Setelah menyelesaikan Stage 
6, permainan akan dilanjutkan pada Stage 7 
yaitu tentang materi Perangkat Keras 
Jaringan. Setelah menyelesaikan Stage 7, 
permainan akan dilanjutkan pada Stage 8 
yaitu tentang materi Sistem Operasi Jaringan. 
Setelah menyelesaikan Stage 8, permainan 
akan dilanjutkan pada Stage 9 yaitu tentang 

materi Pembangunan Jaringan Sederhana. 
Dan permainanpun selesai. 
 
Rencana Pengujian Game. Pengujian juga 
dapat diartikan sebagai proses 
pengevaluasian terhadap fitur-fitur perangkat 
lunak dan membandingkan antara 
persyaratan yang ada dengan yang 
diharapkan. Data yang dikumpulkan saat 
pengujian dilakukan untuk memberikan 
indikasi yang baik mengenai reliabilitas 
perangkat lunak dan menunjukkan kualitas 
perangkat lunak secara keseluruhan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan  metode 
Mean Opinion Score.  
 
Mean Opinion Score (MOS) adalah salah satu 
metode pengujian yang dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja sistem berdasarkan 
pandangan dari user. Penulis melakukan 
pengumpulan data dengan menggunakan 
metode MOS, yaitu menggunakan skala likert 
dengan skor A=5 untuk penilaian Sangat 
Baik, skor B=4 untuk penilaian Baik, skor C=3 
untuk penilaian Cukup, skor D=2 untuk 
penilaian Kurang, dan skor E=1 untuk 
penilaian Sangat Kurang. 
 
Desain interface dan karakter. Berikut 

merupakan tabel dari karakter tokoh utama 
dalam game edukasi tersebut. 
 

Character Description 

 

Dika : Adalah seorang 
karakter utama dari game 

ini, yang bertujuan 
menyelesaikan misi untuk 

menyelamatkan Ushio sang 
adik. 

 

Ibu Miku : Yaitu ibu dari 
Dika, beliau akan 

memberitahu Dika tempat 
kotak misi berada, yaitu 
terletak di kamar Dika. 

 

Penjahat (Big Boss) : Adalah 
orang yang menculik Ushio. 
Pertama kali muncul pada 
daerah Monjok City, dan 
nanti merupakan musuh 

terakhir pada stage akhir. 
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Rika : Adalah orang yang 
disukai Dika. Berada di 

daerah Monjok City. 

 

Paman Kaepci : Adalah 
orang yang berada di depan 

Kedai Kaepci 

 

Pelanggan Kedai Kaepci : 
Hanya seorang pelanggan 

 

Pelanggan Kedai Kaepci : 
Hanya seorang pelanggan 

  

Mba Kasir Kaepci : Seorang 
kasir di Kedai Kaepci 

 

Hewan ternak (Ayam) 

 

Hewan ternak (Domba) 

 

Boy : Seorang anak laki-laki 
di Daerah Majeluk City 

 

Kakek Sholeh & Nenek 
Sholehah : Penduduk 

Majeluk City 

 

Penjahat (Anak buah) : 
Adalah anak buah dari Big 

Boss yang akan 
memberikan pertanyaan 

kepada Dika. 

 

Penjahat (Boss) : Adalah 
Boss dari setiap stage, dan 

biasanya memberikan 
pertanyaan yang lebih sulit 

dari anak buahnya. 

 

Badut Sulap : Seorang 
penghibur di Taman 

Sangkareang 

 

Gadis kecil di Taman 
Sangkareang 

 

Siswa SMKN 3 Mataram : 
Seorang Siswa SMKN 3 
Mataram yang sedang 

mencari hiburan di Taman 
Sangkareang 

 

Penjual Pedang : Menjual 
beberapa accessories unik 

di Taman Sangkareang 

 

Kakeknya Sakura : 
Penduduk Gomong 

 

Sakura : Penduduk Gomong 
yang merupakan pemilik dari 
kos-kosan di Desa Gomong 
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Seorang lelaki jomblo yang 
sedang jalan-jalan di 

Udayana 

 

Seorang lelaki jomblo yang 
sedang jalan-jalan di 

Udayana 

 

Seorang gadis kecil yang 
ada di jalan Udayana 

 

Seorang laki-laki yang 
sedang olahraga di Jalan 

Udayana 

 

Seorang kakek-kakek yang 
sedang berolahraga di Jalan 

Udayana 

 

Seorang wanita cantik yang 
ada di Jalan Udayana 

 

Seorang gadis kecil yang 
ada di jalan Udayana 

 

Seorang Gadis cantik yang 
menjadi seorang cosplayer 

 

Seorang Nenek Peternak 
Ayam yang ada di Desa 

Suradadi 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebuah game Role Playing Game  
(RPG) tidak lepas dari alur cerita, karena alur 

cerita merupakan pondasi utama dari sebuah 
Role Playing Game (RPG). Alur cerita dapat 
diketahui melalui sinopsis yang tertera dalam 
game. 

 
Hasil Pengembangan Game 
Tampilan Title Screen 

Halaman judul atau title screen adalah 
tampilan yang pertama kali muncul ketika 
permainan dijalankan. Title Screen memuat 
Nama Permainan (Save Ushio), dengan 
menu yang terdiri dari New Game, Continue 
dan Shutdown. 
 

 
 

Gambar 4 Tampilan Title Screen 

 
Tombol New Game digunakan untuk memulai 
sebuah permainan dari awal. Tombol 
Countinue berfungsi untuk melanjutkan 
permainan yang telah disimpan sebelumnya. 
Tombol Shutdown adalah tombol yang 
digunakan jika ingin mengakhiri sebuah 
permainan. 
 
Tampilan Peta  

Ketika memilih New Game, Player (Dika) 
akan memasuki screen “Peta”. Dimana pada 
Peta terdapat suatu tampilan peta pada 
umumnya, yaitu bentuk skala kecil dari 
beberapa wilayah pada Game ini, dimana 
nanti player (Dika) akan memasuki sebuah 
pedesaan yang di tandai dengan icon 
pedesaan. 
 

 
Gambar 5 Tampilan Peta  
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Tampilan Desa Monjok 

Desa Monjok merupakan Desa tempat tinggal 
Player (Dika). Dimana disini akan terjadi 
peristiwa penculikan Ushio (Adik dari Dika) 
oleh sang Penjahat. 
 

 
Gambar 6 Tampilan Desa Monjok 

 

Tampilan Ushio Di Culik 

Disini adalah proses prologue game dimulai, 
dimana Ushio (Adik dari Dika) diculik oleh si 
penjahat (Big Boss). 
 

 
Gambar 7 Tampilan Ushio Diculik 

 

Tampilan Ambil Misi 

Ketika Ushio diculik, si Penjahat memberikan 
Dika sebuah misi untuk menyelamatkan 
Adiknya, Ushio. Misi itu berada didalam 
sebuah kotak yang berada di dalam kamar 
Dika dan Dika akan otomatis pergi 
kerumahnya dan lalu Dika akan pergi ke 
kamarnya untuk membaca misi dari si 
Penjahat. 
 

 
Gambar 8 Tampilan Ambil Misi 

Markas Penjahat Desa Majeluk (Misi Level 
1) 
Pada Markas Penjahat di Desa Majeluk, 
merupakan Stage Misi Level 1 dimana disini 
para penjahat akan memberikan soal-soal 
dengan materi tentang “Konsep Teknologi 
Jaringan Komputer”. Dalam materi tersebut 
terdapat beberapa sub materi, diantaranya : 
1. PAN (Personal Area Network) 
2. LAN (Local Area Network) 
3. MAN (Metropolitan Area Network) 
4. WAN (Wide Area Network) 

Soal-soal akan diberikan oleh 14 Anak buah 
Penjahat (5 orang dilantai dasar, 5 orang 
dilantai 2, dan 4 orang di lantai 3, dan satu 
Boss Penjahat di lantai 3 juga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9 Tampilan Markas Penjahat Level 1 (Lantai 1, 

2 dan 3) 
 

Perpustakaan Majeluk 

Sebelum Stage Level 1 dimulai, player akan 
menuju Perpustakaan dulu. Pada 
perpustakaan Majeluk terdapat 4 buku yang 
berisikan tentang 4 sub materi yang 
sebelumnya sudah disebutkan yaitu : 

1. PAN (Personal Area Network) 
2. LAN (Local Area Network) 
3. MAN (Metropolitan Area Network) 
4.   WAN (Wide Area Network) 
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Perpustakaan akan di temui di semua stage 
soal yang ada pada game sebelum memasuki 
stage soal. 
 

 
Gambar 10 Tampilan Perpustakaan Majeluk 

 

Markas Penjahat Gomong (Stage Misi 
Level 2) 
Pada Markas Penjahat di Desa Gomong, 
merupakan Stage Misi Level 2 dimana disini 
para penjahat akan memberikan soal-soal 
dengan materi tentang “Model OSI Layer”. 
Dalam materi tersebut terdapat beberapa sub 
materi, diantaranya : 

1. Physical Layer 
2. Data Link Layer 
3. Network Layer  
4. Transport Layer 
5. Session Layer 
6. Presentation Layer 
7. Application Layer 

Soal-soal akan diberikan oleh 8 orang Anak 
buah Penjahat di lantai 2 dan satu Boss 
Penjahat di lantai 6. 
 

 

 

Gambar 11 Tampilan Markas Penjahat Level 2 (Lantai 2 
dan 6) 

 
 

Tampilan Bundaran Udayana (Stage Misi 
Level 3) 
Pada Bundaran Udayana, disinilah Stage Misi 
Level 3 dimulai. Disini terdapat 4 penjahat 
saja yang memberikan soal-soal kepada 
player. Materi yang diberikan adalah materi 
tentang Topologi Jaringan Komputer, dimana 
pada materi tersebut terdapat 5 sub materi, 
diantaranya : 

1. Physical Layer 
2. Data Link Layer 
3. Network Layer  
4. Transport Layer 
5. Session Layer 

Soal-soal akan diberikan oleh 4 orang 
penjahat saja dimana anak buah penjahat 
pertama akan memberikan 6 buah soal, anak 
buah kedua memberikan 5 buah soal, anak 
buah ketiga memberikan 5 buah soal, dan 
yang terakhir anak buah keempat 
memberikan 7 buah soal. 
 

 
Gambar 13 Tampilan Jalan Udayana (Markas Penjahat 

Level 3) 

 
Markas Boss Penjahat Karang Baru (Stage 
Misi level 4) 

Pada Stage ini, Player akan melawan boss 
level 4 yang akan memberikan 14 butir soal. 

 
Gambar 14 Tampilan Markas Bos (Stage Level 4) 

Setelah melawan Boss level 4, Permainan 
bersambung. Karena disini penulis hanya 
membuat soal untuk semester satu saja, 
untuk akhir dari game ini (yaitu sampai 
menyelamatkan Ushio yaitu adik dari Dika 
sang pemeran utama) rencananya akan 
dibuat untuk sampai materi semester dua. 
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Dan penulis akan memberi kesempatan untuk 
pembaca untuk melanjutkan penelitian 
penulis. 
 

Pengujian Sistem 
Pengujian juga dapat diartikan sebagai 
proses pengevaluasian terhadap fitur-fitur 
perangkat lunak dan membandingkan antara 
persyaratan yang ada dengan yang 
diharapkan. Data yang dikumpulkan saat 
pengujian dilakukan untuk memberikan 
indikasi yang baik mengenai reliabilitas 
perangkat lunak dan menunjukkan kualitas 
perangkat lunak secara keseluruhan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan  metode 
Mean Opinion Score.  
Mean Opinion Score (MOS) adalah salah satu 
metode pengujian yang dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja sistem berdasarkan 
pandangan dari user. Penulis melakukan 
pengumpulan data dengan menggunakan 
metode MOS, yaitu menggunakan skala likert 
dengan skor A=5 untuk penilaian Sangat 
Baik, skor B=4 untuk penilaian Baik, skor C=3 
untuk penilaian Cukup, skor D=2 untuk 
penilaian Kurang, dan skor E=1 untuk 
penilaian Sangat Kurang. 
Terdapat tiga penguji dalam penelitian ini, 
yaitu Pengujian oleh Ahli Materi 
(menyesuaikan materi berdasarkan kurikulum 
yang berlaku pada SMKN 3 Mataram), Ahli 
Media dan Siswa. Berikut adalah Tabel 
beserta Grafik Pengujian dan Penilaian oleh 
Ahli Materi, Ahli Media dan Siswa-Siswi : 
 
Pengujian dan Total Penilaian oleh Ahli 
Materi 
Tabel 1 Pengujian dan Total Penilaian oleh Ahli Materi 

No Pertanyaan 
Skor 

A B C D E 

1 Kejelasan standar 
kompetensi 

- 2 - - - 

2 Kejelasan kompetensi 
dasar 

- 2 - - - 

3 Ketepatan materi 
dengan SK/SD 

1 1 - - - 

4 Kejelasan tujuan 
pembelajaran 

1 1 - - - 

5 Kesesuaian tujuan 
pembelajaran dengan 
kompetensi dasar 

2 - - - - 

6 Ketepatan cakupan 
materi dalam game 
edukasi tentang 
Jaringan Dasar 

2 - - - - 

7 Kelengkapan materi 
dalam game edukasi ini 

2 - - - - 

8 Keruntutan penyajian 
materi (sistematis) 

1 1 - - - 

9 Keseimbangan antara 
banyaknya soal dan 
materi 

1 1 - - - 

10 Penyampaian materi 
dalam game edukasi ini 
menarik 

2 - - - - 

11 Game pembelajaran ini 
menarik minat dan 
perhatian siswa untuk 
belajar 

2 - - - - 

12 Tingkat kesulitan game 
edukasi ini sesuai 
dengan tingkat 
kemampuan siswa 

- 2 - - - 

13 Game edukasi ini cocok 
digunakan dalam 
pembelajaran 

2 - - - - 

14 Dengan game edukasi 
ini siswa belajar tentang 
Jaringan Dasar  

2 - - - - 

15 Memberikan 
kesempatan siswa 
untuk dapat berlatih 
sendiri 

2 - - - - 

16 Dengan game edukasi 
ini siswa lebih mudah 

mempelajari jaringan 
computer 

1 1 - - - 

17 Game edukasi ini 
memotivasi siswa untuk 
mempelajari Jaringan 
Dasar Komputer 

2 - - - - 

18 Game edukasi ini 
berinteraksi langsung 

dengan siswa 

1 1 - - - 

19 Ketepatan penggunaan 
Bahasa dalam game 
edukasi 

2 - - - - 

20 Kualitas umpan balik 
yang diberikan game 
edukasi ini 

- 2 - - - 

21 Dengan menggunakan 
game edukasi ini, guru 
lebih mudah dalam 
menyampaikan materi 
Jaringan Dasar 
Komputer 

1 1 - - - 

22 Dengan menggunakan 
game edukasi ini materi 
Jaringan Dasar 

Komputer bias 
diberikan kepada siswa 
dengan lebih mudah 

2 - - - - 

Jumlah  29 15 - - - 

Skor 145 60 - - - 

Total Skor 205 

 
Tabel 2 Presentasi dari Aspek Kualitas Isi dan Tujuan 

 
Butir Soal 

Frekuensi 
yang 

diobservasi 
(skor butir) 

Frekuensi 
yang 

diharapkan 
(skor 

maksimal) 

 
Prosentase 

(%) 

1 8 10 80 

2 8 10 80 

3 9 10 90 

4 9 10 90 

5 10 10 100 

6 10 10 100 

7 10 10 100 

8 9 10 90 

9 9 10 90 

10 10 10 100 

11 10 10 100 

12 8 10 80 

13 10 10 100 

Jumlah 120 130 92,31 
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Tabel 3 Presentase dari Aspek Instruksional 
 

Butir Soal 
Frekuensi 

yang 
diobservasi 
(skor butir) 

Frekuensi 
yang 

diharapkan 
(skor 

maksimal) 

 
Prosentase 

% 

14 10 10 100 

15 10 10 100 

16 9 10 90 

17 10 10 100 

18 9 10 90 

19 10 10 100 

20 8 10 80 

21 9 10 90 

22 10 10 100 

Jumlah 85 90 94,44 

 

Berdasarkan tabel presentase di atas dapat 
disimpulkan bahwa penilaian ahli materi yaitu 
aspek kualitas isi dan tujuan 92,31%, dari 
aspek instruksional 94,44%. Berdasarkan 
perhitungan menggunakan skala Likert skor 
maksimal yang diharapkan untuk Aspek 
Kualitas Isi dan Tujuan adalah 130, dan 
jumlah skor butir hasil observasi adalah 120, 
dan prosentase sama dengan 92,31%. Skor 
maksimal yang diharapkan untuk Aspek 
Instruksional adalah 90, dan jumlah skor butir 
hasil observasi adalah 85, dan prosentase 
sama dengan 94,44%. Dan menurut kriteria 
kelayakan yang telah ditentukan sebelumnya 
pada bab 3 maka game edukasi yang telah 
dibuat termasuk dalam kategori sangat layak 
untuk diujicobakan di lapangan. 
 
Pengujian dan Total Penilaian oleh Ahli 
Media 
Selain mendapat penilaian dari ahli 
materi,game edukasi jaringan dasar ini juga 
diujikan ke ahli media pembelajaran. Yang 
bertindak sebagai ahli media pembelajaran 
adalah dua orang guru SMKN 3 Mataram. 
Berikut adalah hasil penilaian akhir dari ahli 
media : 

 
Tabel 4 Hasil Uji Ahli Media 

No Pertanyaan 
Skor 

A B C D E 

1 Keterbacaan teks atau 
kalimat   

2 - - - - 

2 Isi materi dalam game 
mudah dibaca dan 
dipahami 

2 - - - - 

3 Ketepatan pemilihan jenis 
huruf yang digunakan 
dalam game edukasi 

1 1 - - - 

4 Ketepatan pemilihan 
warna huruf yang 
digunakan dalam game 
edukasi 

1 1 - - - 

5 Ketepatan pemilihan 
ukuran huruf yang 
digunakan dalam game 
edukasi 

2 - - - - 

6 Komposisi warna 
background dengan 
warna teks sudah tepat 

1 1 - - - 

7 Menu dan interface dalam 
game ini mudah 
digunakan 

- 2 - - - 

8 Petunjuk penggunaan 
game sudah jelas 

1 1 - - - 

9 Tombol control untuk 
menjalankan game 
mudah digunakan 

2 - - - - 

10 Pengoperasian aplikasi ini 
mudah 

1 1 - - - 

11 Game edukasi 
berinteraksi langsung 
dengan user/pengguna 

- 2 - - - 

12 Tampilan aplikasi ini 
menarik 

1 1 - - - 

13 Kualitas screen pembuka 
secara keseluruhan 
sudah baik 

1 1 - - - 

14 Wallpaper yang 
digunakan untuk 
background pembuka 
game sudah tepat 

2 - - - - 

15 Pemilihan kombinasi 
warna background dan 
warna tulisan pada title 
screen sudah tepat 

- 2 - - - 

16 Ilistrasi, pemilihan warna 
dan gambar pendukung 

yang digunakan dalam 
game 

1 1 - - - 

17 Music pendukung yang 
digunakan dalam game 
tidak mengganggu 

1 1 - - - 

18 Music pendukung yang 
digunakan tepat 

1 1 - - - 

19 Music pendukung yang 
digunakan menarik 

2 - - - - 

20 Animasi dalam game 
edukasi ini menarik 

- 2 - - - 

21 Layout game yang 
digunakan sudah baik 

2 - - - - 

22 Umpan balik terhadap 
jawaban yang benar 

1 1 - - - 

23 Umpan balik terhadap 
jawaban yang salah 

1 1 - - - 

24 Petunjuk penyimpanan 
data permainan sudah 
baik 

- 2 - - - 

25 Fasilitas penyimpanan 
data permainan sudah 
baik 

- 2 - - - 

Jumlah  26 24 - - - 

Skor 130 96 - - - 

Total Skor 226 

 
Berdasarkan tabel frekuensi skor observasi 
diatas, dapat dilihat bahwa skor total yang 
didapat yaitu 226 Sedangkan skor total yang 
diharapkan adalah 250, maka berdasarkan 
rumus prosentase, didapat prosentase 
sebesar 90,4%. Berdasarkan kriteria 
kelayakan yang telah ditetapkan maka game 
edukasi ini termasuk dalam kategori sangat 
layak untuk diuji cobakan kepada user 
dengan melalui perbaikan-perbaikan sesuai 
saran ahli media pembelajaran. 
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Pengujian dan Total Penilaian oleh User 
(Siswa-Siswi) 
Pengujian penggunaan game edukasi 
tentang Jaringan Dasar dilakukan oleh siswa-
siswi kelas X SMKN 3 Mataram yang 
berjumlah 20 orang.  
 
Tabel 5 Jumlah Skor User 

N
o 

Pertanyaan 
Skor 

A B C D E 

1 Game Edukasi ini 
telah memiliki tujuan 
pembelajaran yang 
jelas 

12 6 2 - - 

2 Materi 
disajikan/disampaika
n dengan jelas 

6 14 - - - 

3 Materi yang disajikan 
dalam game edukasi 
sudah tepat 

5 14 1 - - 

4 Materi yang 
diberikan dalam 
game edukasi sudah 
lengkap 

8 9 2 - 1 

5 Urutan materi yang 
diberikan mudah 
dimengerti 

2 10 6 1 1 

6 Banyaknya soal dan 
materi dalam game 

seimbang 

4 10 4 2 - 

7 Penyampaian materi 
game edukasi 
menarik 

4 7 9 - - 

8 Game edukasi ini 
menarik dan 
meningkatkan minat 
belajar saya 

5 10 5 - - 

9 Tingkat kesulitan 
game edukasi sesuai 
dengan kemampuan 
yang saya miliki 

- 11 9 - - 

10 Game edukasi ini 
cocok digunakan 
dalam pembelajaran 

7 13 - - - 

11 Dengan game ini, 
saya bisa belajar 
tentang Jaringan 
Dasar 

14 6 - - - 

12 Dengan game 
edukasi ini saya 
mempunyai 
kesempatan untuk 
berlatih sendiri 

10 10 - - - 

13 Game edukasi ini 
memotivasi saya 
untuk mempelajari 
tentang Jaringan 
Dasar Komputer 

8 9 3 - - 

14 Umpan balik yang 
diberikan game 
edukasi ini sudah 
baik 

2 8 10 - - 

15 Setelah 

menggunakan game 
edukasi ini siswa jadi 
lebih memahami 
tentang Materi 
Jaringan Dasar 
Komputer 

11 7 2 - - 

16 Menu yang ada 
dalam game jelas 
dan mudah dipahami 

10 5 4 1 - 

17 Isi materi dalam 
game mudah dibaca 
dan dipahami 

1 10 7 1 1 

18 Jenis huruf yang 
digunakan sudah 
tepat 

11 7 2 - - 

19 Pemilihan warna 
huruf sudah tepat 

17 3 - - - 

20 Pemilihan ukuran 
huruf sudah tepat 

15 5 - - - 

21 Komposisi warna 
background dengan 
warna teks sudah 
tepat 

6 13 1 - - 

22 Secara keseluruhan, 
game ini mudah 
digunakan 

5 10 5 - - 

23 Petunjuk 
penggunaan game 
sudah jelas 

2 14 4 - - 

24 Pengoperasian 
game ini mudah 

5 12 3 - - 

25 Tampilan aplikasi 
game ini menarik 

2 12 6 - - 

26 Pemilihan warna 
background dan 
warna tulisan pada 
title screen sudah 
tepat 

6 12 2 - - 

27 Illustrasi, pemilihan 
warna dan gambar 
pendukung yang 
digunakan sudah 
baik 

3 12 5 - - 

28 Music pendukung 
yang digunakan 
dalam game sudah 
tepat 

- 15 4 1 - 

29 Animasi dalam game 
menarik perhatian 
saya 

3 13 4 - - 

30 Sudah ada umpan 
balik terhadap 
jawaban yang benar 

1 10 9 - - 

31 Sudah ada umpan 
balik terhadap 
jawaban yang salah 

1 9 10 - - 

32 Petunjuk 
penyimpanan data 
permainan sudah 

jelas 

8 11 1 - - 

Jumlah  
19

4 

317 12

0 

6 3 

Skor 
97
0 

126
8 

36
0 

1
2 

3 

Total Skor 2613 

 

 Tabel diatas adalah data-data 
penilaian dari user. Berdasarkan data diatas 
dapat diketahui bahwa skor keseluruhan yang 
diperoleh adalah 2613, Sedangkan skor total 
yang diharapkan adalah 3200 Maka dapat 
diperoleh nilai prosentase kelayakan sebesar 
81,66% yang termasuk dalam kategori layak. 
 
Tabel 6 Analisa Total Skor dan Jumlah Game Over 
Siswa  

No Nama Siswa Stage 
Jumlah 

Skor 

Jumlah 
Game 
Over 

1 
Achmad Maulana 

Wahyu Robbi 

1 
2 
3 
4 

550 
1650 

- 
- 

1 
2 
- 
- 

Total 2200 3 
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2 Adam Naufal Z 

1 
2 
3 
4 

750 
2200 
500 
400 

0 
0 
2 
0 

Total 3850 2 

3 
Ade Rama 
Kurniawan 

1 
2 
3 
4 

700 
2350 
650 
600 

0 
0 
2 
1 

Total 4400 3 

4 
Aditya Pratama 

Putra 

1 
2 
3 
4 

800 
1500 

- 
- 

0 
3 
- 
- 

Total 2300 3 

5 Aldi Pra Febrian 

1 
2 
3 
4 

800 
2450 
750 

1000 

0 
1 
1 
0 

Total 5000 2 

6 
Arico Putra 

Bintang Malangi 

1 
2 
3 
4 

500 
1450 
600 

- 

1 
3 
1 
- 

Total 2550 5 

7 
Arif Bijak 
Setiawan 

1 
2 
3 
4 

800 
2400 
700 
950 

0 
1 
1 
0 

Total 4850 2 

8 
Baiq Faizha Arum 

Syifha 

1 
2 
3 
4 

750 
1400 
600 

- 

0 
4 
2 
- 

Total 2750 6 

9 Brian Aditya D 

1 
2 

3 
4 

800 
2500 

850 
1000 

0 
1 

0 
0 

Total 5150 1 

10 
Danar Hadi 

Bachtiar 

1 
2 
3 
4 

600 
1550 

- 
- 

1 
3 
- 
- 

Total 2150 4 

11 Dika Maulana 

1 
2 
3 
4 

750 
2300 
650 
900 

0 
1 
1 
0 

Total 4600 2 

12 
I Gede Pidran Eka 

Putra 

1 
2 
3 
4 

750 
2250 
700 

- 

0 
1 
1 
- 

Total 3700 2 

13 I Putu Deni S 

1 
2 
3 
4 

700 
2200 
700 

- 

0 
1 
1 
- 

Total 3600 2 

14 
Kevin 

Saumadhani 

1 
2 
3 
4 

800 
2500 
650 
950 

0 
1 
1 
0 

Total 4900 2 

15 
Muhammad Fuad 

Rahmawan 

1 
2 
3 
4 

700 
1650 

- 
- 

0 
3 
- 
- 

Total 2350 3 

16 
Nyoman Arya Tri 

Parlawan 

1 
2 
3 

750 
2050 
700 

0 
2 
1 

4 600 1 

Total 4100 4 

17 
Paris Esa Parama 

Wijya 

1 
2 
3 
4 

700 
1600 

- 
- 

0 
3 
- 
- 

Total 2300 3 

18 
Rasya Aditya 

Pasha Firdaus 

1 
2 
3 
4 

750 
2300 
600 

- 

0 
2 
2 
- 

Total 3650 4 

19 Vivi Rizky Aulia 

1 
2 
3 
4 

500 
1300 

- 
- 

2 
6 
- 
- 

Total 1800 8 

20 Yogi Surya Prana 

1 
2 
3 
4 

750 
2200 
700 

- 

0 
2 
1 
- 

Total 3650 3 

Total  69850  

  

Tabel diatas adalah hasil perolehan skor dan 
jumlah game over semua siswa dari stage 1 
sampai stage 4. Dimana skor akan bertambah 
50 (ketika menjawab soal dari anak buah 
penjahat dengan benar) dan skor 200 ketika 
menjawab soal dari boss penjahat dengan 
benar) dan akan berkurang 50 (ketika 
menjawab soal dengan salah). Dan Health 
Point (HP) Player akan berkurang 100 jika 
salah menjawab soal, dan jumlah Health 
Point (HP) Player ketika pertama bermain 
adalah 560, dan HP Player akan bertambah 
100 ketika naik level (level akan bertambah 
ketika player telah menyelesaikan permainan 
pada stage tertentu). Jumlah Game Over 
siswa saat bermain adalah yang menjadi tolak 
ukur siswa apakah mereka telah menguasai 
atau tidak materi-materi yang telah diberikan 
dalam permainan. Dan permainan akan terus 
dilanjutkan ketika Game Over, yang bertujuan 
untuk menjadi bahan pembelajaran bagi para 
siswa. 
 
Tabel 7 Analisa Persentase Total Skor Siswa  

Stag
e 

Jumla
h Soal 

Frekuens
i Skor 
Semua 
Siswa 

Frekuensi 
Skor 

Semua 
Siswa 
Yang 

Diharapka
n 

Persentas
e (%) 

1 18 14200 18000 78,89 

2 61 39800 64000 62,19 

3 22 9350 23000 40,65 

4 21 6400 24000 26,67 

Total 122 69850 129000 54,15 

 

Tabel diatas merupakan Analisa Persentase 
Total Skor Siswa yang di peroleh dalam setiap 
stage – stage yang telah dilalui. Dimana pada 
stage 1 semua siswa berhasil memperoleh 
skor dengan total sebanyak 14200 dari skor 
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yang diharapkan yaitu sebanyak 18000, maka 
persentase yang didapat yaitu sebanyak 
78,89%. Pada stage 2 semua siswa berhasil 
memperoleh skor dengan total sebanyak 
39800 dari skor yang diharapkan yaitu 
sebanyak 64000, maka persentase yang 
didapat yaitu sebanyak 62,19%. Pada stage 3 
semua siswa berhasil memperoleh skor 
dengan total sebanyak 9350 dari skor yang 
diharapkan yaitu sebanyak 23000, maka 
persentase yang didapat yaitu sebanyak 
40,65%. Pada stage 4 semua siswa berhasil 
memperoleh skor dengan total sebanyak 
6400 dari skor yang diharapkan yaitu 
sebanyak 24000, maka persentase yang 
didapat yaitu sebanyak 26,67%. 
 

 
Gambar 15 Grafik Persentase Skor Per-Stage 

 

Rendahnya persentase skor yang didapat 
terjadi karena kurangnya siswa dalam 
membaca materi yang telah disediakan dalam 
game. Dan banyak factor lainnya yang telah 
siswa alami dalam memainkan game ini, yaitu 
diantaranya : 

- Soal yang dirasa terlalu sulit dan 
banyak 

- Waktu pengerjaan soal yang terlalu 
cepat 

- Ketika Game Over, player mengulang 
terlalu jauh 

- Dan lain-lain (Saran kritik selengkapnya 
ada pada Kuisioner). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab 
sebelumnya dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan tabel analisa Total Skor dan 

Jumlah Game Over Siswa dapat 

disimpulkan bahwa game edukasi ini 
belum sepenuhnya mampu 
meningkatkan minat belajar siswa SMKN 
3 Mataram karena kurangnya sosialisasi 
terhadap game edukasi ini. 

2. Game edukasi ini telah diterapkan 
dengan baik, namun berdasarkan tabel 
analisa total skor dan jumlah game over 
siswa, persentasi jumlah siswa 
menyelesaikan setiap stage menurun, hal 
ini dikarenakan beberapa factor 
diantaranya, penyampaian materi dalam 
game edukasi ini kurang menarik dari sisi 
visualisasi penyampaian materinya. soal 
yang dirasa terlalu sulit dan banyak, 
waktu pengerjaan soal yang terlalu cepat, 
ketika Game Over, player mengulang 
terlalu jauh,  

3. Berdasarkan hasil pengukuran kelayakan 
pada penelitian ini didapat persentase 
kelayakan dari ahli materi ditinjau dari 
aspek kualitas isi dan tujuan sebesar 
92,31%, dan dari aspek instruksional 
sebesar 94,44%. Penilaian dari ahli 
media sebesar 90,4%, dan termasuk 
dalam kategori kelayakan sangat layak. 
Hasil penilaian dari user sebesar 81,66% 
dan dikategorikan layak. Berdasarkan 
hasil pengukuran kelayakan dari ahli 
materi dan ahli media, user (siswa-siswi), 
maka game edukasi jaringan dasar 
dinyatakan dalam kategori layak. 

4. Persentase Total Skor Siswa yang di 
peroleh dalam setiap stage yaitu, Pada 
stage 1 semua siswa berhasil 
memperoleh skor dengan total sebanyak 
14200 dari skor yang diharapkan yaitu 
sebanyak 18000, maka persentase yang 
didapat yaitu sebanyak 78,89%. Pada 
stage 2 semua siswa berhasil 
memperoleh skor dengan total sebanyak 
39800 dari skor yang diharapkan yaitu 
sebanyak 64000, maka persentase yang 
didapat yaitu sebanyak 62,19%. Pada 
stage 3 semua siswa berhasil 
memperoleh skor dengan total sebanyak 
9350 dari skor yang diharapkan yaitu 
sebanyak 23000, maka persentase yang 
didapat yaitu sebanyak 40,65%. Pada 
stage 4 semua siswa berhasil 
memperoleh skor dengan total sebanyak 
6400 dari skor yang diharapkan yaitu 
sebanyak 24000, maka persentase yang 
didapat yaitu sebanyak 26,67%.  
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan di atas maka diberikan saran bagi 
mahasiswa atau peneliti yang mungkin akan 
mengembangkan game edukasi dengan 
metode seperti ini, maka perlu diperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada 

siswa tentang game ini. 
2. Perlu banyaknya modifikasi karakter, 

animasi, dan sistem-sistem lainnya yang 
masih banyak yang perlu dipelajari. 

Disarankan dalam penelitian selanjutnya 
untuk menyajikan visualisasi materi yang 
lebih menarik, dengan mempertimbangkan 
jumlah soal, waktu dan tingkat kesulitan 
materi dalam game edukasi ini. 
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