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Ringkasan 
PEMBANGUNAN MODEL MINIGAME  UNTUK MEMBELAJARKAN 

RANAH KOGINITIF, AFEKTIF, PSIKOMOTORIK  
(DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN AUTHORING TOOLS UNTUK SERIOUS GAME 

FOR LEARNING – MODUL MICROSTRATEGY) 
 

Bagi sebuah generasi  yang tumbuh bersama video game, maka  ketika belajar formal, 

inner mereka berharap  akan berhadapan dengan interaksi yang juga seperti game. 

Karenanya penggunaan game untuk mendukung pembelajaran akan semakin penting. 

Pada penelitian yang sudah dilakukan, telah ditemukan model arsitektur SGfL yang 

terdiri dari modul macrostrategy dan microstrategy serta bagaimana ragam pemetaan 

elemen desain game ke dalam kedua modul tersebut. Modul macrostrategy berfungsi 

mengendalikan peta belajar berdasarkan subtopik. Sedangkan modul yang kedua 

berfungsi untuk merepresentasikan aktivitas belajar, reinforcement, sekaligus evaluasi 

penguasaan terhadap  topik. Elemen desain game yang bisa dibuat adaptif untuk 

merepresentasikan microstrategy ada empat alternatif meliputi quest, story, gameplay, 

atau gameworld. 

Penelitian tentang model minigame ini dikhususkan untuk microstrategy dan untuk  

elemen desain game yang adaptif adalah quest.  Hasil penelitian diharapkan akan 

berkontribusi untuk membangun authoring tools. Artefak dari model yang dihasilkan 

adalah perangkat lunak yang isinya adalah implementasi dari game mechanic dan 

gameplay bisa dipilih secara fleksibel berdasarkan ranah dan tingkatan target belajar. 

Rencana kegiatan penelitian model minigame untuk bahan authoring tools SGfL   ini 

telah sejalan dengan renstra penelitian UNPAS, bidang unggulan cyber business 

dengan topik unggulan e-learning  dan teknologi informasi dengan topik unggulan 

pendidikan dan media   

Hingga tahap monev kemajuan, telah berhasil dilakukan studi dan eksplorasi model 

minigame yang diambil dari game online untuk membelajarkan bahasa Inggris dan uji 

coba model tersebut pada game berbasis android pengenalan dosen Teknik Informatika  

Universitas Pasundan. Selain itu telah ditulis  paper dengan judul “Desain Gamifikasi 

pada Sistem Kuesioner Akademik di FT UNPAS “ sedang berada pada status revisi 

untuk dipublikasikan di jurnal JIS, Journal of Information Science.  

Hasil pengujian menurut para pakar FGD game mekanik untuk mengetahui sudah 

bagus. Game mekanik untuk membelajarkan pemahaman relasi antara konsep masih 

kategori cukup. Perlu digali lebih jauh ragam relasi dan jumlah konsep yang terlibat. 

Hasil pengujian terhadap efektifitas game pengenalan dosen, menunjukkan setelah 1 

kali bermain, score mahasiswa dalam menghafal relasi antara foto dan nama rata-rata 

mencapai 38%, setelah 2 kali bermain 64%, dan setelah 3 kali bermain 72%.   
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Untuk tahun berikutnya, ditargetkan model telah dikonstruksi untuk domain 

pembelajaran yang lebih fleksibel. Selain itu juga bisa diperoleh model interaksi / 

model minigame  untuk membelajarkan ranah afektif dan psikomotorik.  
Kata Kunci: Serious Game for Learning,  microstrategy, gameplay, game mechanic, 

kognitif, afektif, psikomotorik 
 

  



5 
 

 

Prakata 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan inspirasi dan jalan 
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Dalam perjalanan penelitian yang dibiaya oleh  DRPM Ristek DIKTI ini, kami banyak dibantu 

oleh tim asisten dari LAB GGK Informatika UNPAS serta Lab Studio Multimedia Teknik 
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penelitian ini , serta kepada Teknik Informatika UNPAS yang telah membantu pelaksanaan 
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Bab 1  Pendahuluan 
 

1.1  Latar Belakang  
Ada tiga alasan kuat untuk menggunakan game dalam mendukung pembelajaran. 

Pertama, game dapat digunakan untuk menciptakan simulasi dari model pembelajaran 

terbaik, yakni experience-based learning. Kedua, belajar melalui game sangat sesuai 

dengan learning skill generasi digital (Jessica,2009). Ketiga, game terbukti mampu 

memotivasi pemainnya, yakni antusias, intensif, dan bertahan dalam waktu yang lama. 

Mengingat pernyataan Aristoteles yang dikutip oleh Dettmer (Dettmer,2007),  

diperlukan tiga hal pada diri pembelajar untuk bisa sukses dalam belajar, yakni potensi, 

metode, dan motivasi. Maka menjadi sangat menguntungkan jika dorongan motivasi 

dari gaming tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih serius, yakni untuk  

kepentingan belajar. Game untuk pembelajaran ini disebut dengan Serious Game for 

Learning ( SGfL) 

Untuk mempermudah pengembangan SGfL  dan sekaligus memperbanyak produk 

SGfL untuk diperlukan  engine atau authoring tools.  Dengan tools tersebut, SGfL dapat 

dibangun dengan lebih cepat bahkan oleh orang yang tidak ahli pemrograman. Untuk 

membangun engine atau authoring tools tersebut diperlukan model arsitektur SGfL dan 

metode pengembangan SGfL di atas arsitektur tersebut.  

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh ketua peneliti menghasilkan 

model arsitektur SGfL yang terdiri dari 4 modul, yakni (1) pengelola model player-

student, (2) adaptivity engine dan gameplay executor, (3) pengelola sumber daya 

gameworld, dan (4) modul antarmuka game.   Adaptivity engine dibagi menjadi 

submodul micro-strategy dan macro-strategy.  Selain model arsitektur, dihasilkan pula 

heuristik pola pemilihan komponen game yang adaptif  untuk kombinasi mikrostrategi 

dan makrostrategi. Pada mikrostrategi komponen game yang dipilih untuk adaptif  

diduga dipilih berdasarkan ranah belajar dan jenis pengetahuan yang dibelajarkan.  

Rinciannya dapat dilihat pada tabel 1.  
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Penelitian yang diusulkan ini hendak membuktikan hipotesa ditabel tersebut 

sekaligus mencari model gameplay, game mekanik, game balance yang efektif untuk 

mencapai target belajar 

Tabel 1  Hipotesa Penelitian Sebelumya 
No. Tipe Konten Belajar (Ranah Materi Belajar) Rekomendasi Pilihan 

Komponen Game yang 

Adaptif 

1 Kognitif, pengetahuan faktual/deklaratif Puzzle, Story 

2 Kognitif, pengetahuan prosedural  Puzzle atau gameplay 

3 Kognitif, pengetahuan konseptual dengan relasi 

statis 

Puzzle atau gameplay 

4 Kognitif, pengetahuan  konseptual dengan relasi 

dinamis (hukum gerak), tidak terkait langsung 

dengan wujud dunia nyata 

Gameplay 

5 Kognitif, pengetahuan konseptual, dengan relasi 

dinamis, tidak terkait langsung dengan wujud 

dunia nyata 

Gameworld 

6 Psikomotorik Gameplay, Gameworld, 

puzzle 

7 Afektif Story 

 

1.2 Tujuan Penelitian 
       Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 1) Menghasilkan model 

minigame yang bisa membelajarkan beragam ranah pembelajaran, tingkatan 

pembelajaran, dan materi ajar 2) Menguji efektifitas model tersebut dalam mendukung 

tercapainya target belajar.  

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan : 

1) klasifikasi gameplay dan game mechanic dari game komersial yang ada dipasaran 

yang relevan dengan tujuan penelitian. 

2) Klasifikasi aktivitas belajar berdasarkan ranah dan target pembelajaran . 

3) Pemetaaan klasifikasi aktivitas belajar  versus klasifikasi gameplay + game 

mechanic 

4) Rumusan model gameplay + game mechanic untuk setiap relasi pemetaan. 

5) Studi kasus pembelajaran . 

6) Representasi model ke dalam purwarupa perangkat lunak yang menunjukkan 

dinamika dari gameplay dan game mechanic. 

7) Evaluasi efektifitas purwarupa minigame dalam mencapai target belajar melalui 

studi kasus dan pengamatan/survey terhadap penggunaan minigame 
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1.3 Urgensi (Keutamaan Penelitian) 
Minigame adalah subset dari game. Disebut mini karena tidak menyertakan semua  

elemen wajib sebuah game. Elemen game yang wajib terdiri dari  tugas yang 

menantang (challenge), cerita yang menawan (story), dan realitas yang menawan 

(objek 2d/3d game yang merealisasikan karakter, item, objek dekorasi, game space ).  

Model minigame adalah berupa gameplay dan game mechanic yang representatif 

terhadap aktivitas belajar non game untuk beragam ranah pembelajaran dan tingkatan 

target belajar serta beragam bahan ajar  

Kebaharuan dalam penelitian ini kajian tentang model gameplay dan game 

mechanic seperti apa yang akan efektif untuk proses pembelajaran berdasarkan  (1) 

domain dan (2) tingkatan target belajar serta (3) jenis pengetahuan yang dibelajarkan.   

1.4  Capaian Renstra dan Peta Jalan Perguruan Tinggi 
  Riset yang diusulkan mendukung capaian renstra dan peta jalan penelitian 

Universitas Pasundan, khususnya peta jalan dan luaran penelitian bidang unggulan 

untuk penelitian dasar. Topik penelitian yang diajukan ini sejalan dengan bidang 

unggulan cyber business yang terdiri dari topik unggulan e-learning, e-marketing, e-

money dan entrepreneurship. 

Produk terapan dari hasil penelitian dasar yang diusulkan ini memiliki prospek bisa 

dipasarkan  melalui google market sebagai komponen game untuk mendukung 

pembelajaran. 
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Bab 2 Target Luaran Inovasi 
Temuan dan luaran inovasi yang ditargetkan serta kontribusinya pada 

pengembangan keilmuan unggulan PT adalah sebagaimana ditulis dalam tabel 2. 

Tabel 2 Target  Luaran Penelitian  
N

o 

Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tamba

han 

TARGET CAPAIAN 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di jurnal 

Internasional bereputasi √ - Published Draft 

Nasional terakreditasi - - - - 

2 Artikel ilmiah 

dimuat di prosiding 

Internasional terindeks -    

Nasional - √ Sudah  Belum 

3 Invited speaker 

dalam temu ilmiah 

Internasional - - - - 

Nasional - - - - 

4 Visiting lecturer Internasional - - - - 

5 
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten - - - - 

Paten Sederhana - - - - 

Hak cipta - √ Draft Belum 

Merek dagang - - - - 

Rahasia dagang - - - - 

Desain produk industri - - - - 

Indikasi geografis - - - - 

Perlindungan varietas 

tanaman 

- - - - 

Perlindungan topografi 

sirkuit terpadu 

- - - - 

6 Teknologi Tepat Guna - - - - 

7 Model/ Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa 

Sosial 

- √ Purwaru pa Purwaru pa 

8 Buku Ajar (ISBN) - - - - 

9 Tigkat Kesiapan Teknologi (TKT) - - 3 3 
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Bab 3  Metode Pelaksanaan 
Roadmap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut  

M
E

T
O

D
E

 D
A

N
 L

U
A

R
A

N
 

P
ro

d
u

k
 

    1. S/W opensource  

Minigame untuk SGfL 

yang  berbentuk 

API/Komponen 

sehingga mudah 

diintegrasikan dengan 

modul lain 

2.  HAKI  Produk 

 

 T
em

u
a
n

 

1. Model  Arsitektur modul 

SGfL yang terdiri dari 

Macrostrategy dan 

Microstrategy 

2. Heuristic Pemilihan 

komponen game yang adaptif  

antara macro dan microstrategy 

3. Heuristic Pemilihan 

komponen game yang adaptif 

berdasarkan jenis target belajar 

(Ranah dan Tingkatan 

Penguasaan) 

4. Metode Pengembangan 

SGfL  

 

1. Kerangka Anatomi Game  

2. Model Minigame yang 

mendukung skenario engine 

microstrategy  untuk 

membelajarkan kognitif  

1. Model Minigame yang 

mendukung skenario 

engine microstrategy  untuk 

membelajarkan kognitif 

1. Model Minigame 

untuk membelajarkan 

ranah Psikomotorik 

2. Model Minigame 

untuk membelajarkan 

ranah Afektif 

3. HAKI Model 

 

T
u

li
sa

n
/R

u
p

a
 k

a
ry

a
 

1.Jurnal Internasional Terindex 

scopus ( 2) 

2. Proceeding Nasional  

3. Proeceeding Internasional 

4.Buku Disertasi 

  

1.Jurnal Nasional  

2.Buku  TA Mahasiswa 

1. Jurnal internasional 

bereputasi 

2. Prosiding nasional 

3. Jurnal Nasional  

 

1.Jurnal internasional 

Bereputasi 

1. Prodising internasional 

2. Jurnal Nasional 

 

 

TAHUN  
 

2012-2015 
2016-2017 

 

2018 

(Tahun ke I) 

 

2019 

(Tahun ke II) 

 

2020 -2019 

J
U

D
U

L
 

Model Arsitektur Serious Game 

for Learning (SGfL) dengan 

Komponen Game yang Adaptif 

sebagai Representasi Learning 

Content 

Anatomi Game dan Analisis 

Fitur Fungsional Gameplay 

Model Minigame Model Minigame Framework open source 

minigame untuk SGfL 
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P
ro

se
s 

 

P
em

b
u

a
ta

n
 

A
rt

if
a

k
 

1. Pembangunan P/L  Engine 

Game 

2. Pembangunan  Elemen Game 

(PC, NPC, objek, item, game 

space)  

3. Pembangunan prototipe game 

Kerangka Anatomi Game   Rebuilding Purwarupa 

sehingga memenuhi  

perangkat lunak 

komponen/API yang 

berkualitas 

E
v

a
lu

a
si

 A
rt

if
a
k

 
1. Studi Kasus Prototipe SGfL 

Pembelajaran SQL Berbasis 

Story dg Task sbg komponen 

adaptif 

2. Studi Kasus Prototipe SGfL 

Pembelajaran SQL berbasis 

Gameplay dg task sebagai 

komponen adaptif  

3. Studi Kasus Engine 

Macrostrategy  dan 

Microstrategy untuk SGfL dg 

komponen Adaptif berupa 

Task  

 

Penerapan Kerangka Anatomi 

Game pada beragam Game 

  S/W Testing dengan 

beberapa environment 

T
U

J
U

A
N

 T
u

ju
a

n
 

K
h

u
su

s 

     

K
o

n
tr

ib
u

si
 Model SGfL yang dihasilkan  Dokumen Anatomi beragam 

game komersial 

Rekomendasi minigame 

yang bisa efektif 

membelajarkan ranah 

kognitif 

Rekomendasi 

minigame yang bisa 

efektif membelajarkan 

ranah psikomotorik dan 
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Penelitian tentang model minigame untuk membelajarkan berbagai ranah pembelajaran dengan 

berbagai tingkatan target belajar serta bisa diadaptasi untuk beragam materi ajar dikembangkan 

dengan pendekatan framework penelitian di ranah Sistem Informasi yang merupakan dialog 

behavior science dan design science (Hevner, Ram, March, & Park, 2004); (Becker, Niehaves, 

& Janiesch, 2010).  

 

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian 

Tahun Pertama 

1. Mengklasifikasi  Aktivitas Belajar 

2. Mengeksplorasi Game dan Analisis Anatomi Beragam Game 

3. Mengkalasifikasi   Game berdasarkan pola gameplay dan game mechanis 

4. Merumuskan model Mini Game untuk membelajarkan Kognitif 

5. Membangun purwarupa Minigame 

6. Mengevaluasi purwarupa 

7. Menyempurnakan purwarupa 

 

 

 

 

 

 

Environment Kajian, 

Pembangunan Artifak dan Evaluasi 

Artifak

Knowledge Base

Problem

Model gameplay dan game 

mekanik serta game balance 

yang efektif untuk 

membelajarkan setiap ranah 

belajar untuk berbagai 

tingkatan

Kajian Teori Pembelajaran

1.Model Pembelajaran 

berbasis Konstruktivisme dan 

Student centered Learning

2. Domain belajar dan 

tingkatan target belajar

3. Ragam Pengetahuan 

4. Ragam Aktivitas belajar 

manual

Kajian Teori dasar tentang 

Desain Game

Kajian Teori dasar tentang 

User Experience

Hasil  Penelitian 

sebelumnya 
1. Model  Arsitektur modul SGfL 

yang terdiri dari Macrostrategy dan 

Microstrategy

2. Heuristic Pemilihan komponen 

game yang adaptif  antara macro dan 

microstrategy

3. Heuristic Pemilihan komponen 

game yang adaptif berdasarkan jenis 

target belajar (Ranah dan Tingkatan 

Penguasaan)

4. Metode Pengembangan SGfL 

Produk Game yang gratis 

maupun berbayar yang 

beredar di pasaran.

Klasifikasi dilakukan 

berdasarkan 

1. Genre 

2. Single Player/Multiplayer 

3. Turn based game/ bukan

Mengklasifikasi aktivitas belajar 

berdasarkan ranah dan target belajar 

serta jenis pengerahuan yang 

dibelajarkan , namu, yang berbasis 

teori konstruktivisme 

1. Mengeksplorasi dan menganalisis 

anatomi  beragam  game komersial 

2. Mengklasifikasi gameplay dan game 

mechanics game tersebut

Merumuskan Model Minigame, melalui

1.Memetakan klas gameplay dan game 

mechanics v.s klas aktivitas belajar  

dan teknik memasukkan konteks 

belajar

2. Merumuskan gameplay dan game 

mechanics di setiap relasi dalam 

pemetaan

Membangun Purwarupa minigame

1. Merumuskan studi kasus 

pembelajaran untuk setiap rumusan 

gameplay dan game mechanis 

2. Membangun purwarupa minigame 

sesuai dengan studi kasus

Menguji efektivitas purwarupa 

Minigame  dalam studi kasus malalui 

1. FGD dengan pengajar

2. Survey dan pengamatan 

penggunaan minigame olah siswa SMA

Model Minigame yang 

direpresentasikan menjad 

Purwarupa

Luaran:  

1. Jurnal internasional Terindeks 

2. Prosiding nasional 

3. Model Minigame untuk Kognitif  

4. Purwarupa Model Minigame 

5. Draft Hak cipta (terdaftar) 
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Tahun Kedua 

1. Merumuskan model Mini Game untuk membelajarkan Afektif dan Psikomotorik 

2. Membangun purwarupa Minigame untuk Afektif dan Motorik 

3. Mengevaluasi purwarupa 

4. Menyempurnakan purwarupa 

 

 

 

 

 

  

Luaran:  

1. Jurnal internasional terindeks 

2. Prodising internasional 

3. Prosiding nasional 

4. Jurnal Nasional tidak terakreditasi  

5. Model Minigame untuk afektif dan purwarupanya 

6. Model Minigame untuk Psikomotorik dan purwarupa nya 

7. Hak cipta (terdaftar) 
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Bab 5  Hasil dan Luaran yang Dicapai 

5.1  Hasil Analisis Anatomi Game 
Bahasa bisa digunakan sebagai abstraksi dari beragam persoalan. Di dala teori komputasi pun 

digunakan  pemodelan pola bahasa untuk mencari pola solusi komputasi , sehinga dikenal dengan 

nama mata kuliah teori bahasa dan otomata. Mata kuliah ini membahas kelas bahasa yang 

dikemukakan oleh Chomsky , yang reguler grammar, context free grammar, dan context sensitive 

grammar.  Kelas bahasa tersebut kemudian dipetakan ke dalam pola komputasi  FSA ( Finite state 

automata) dan PDA (Push Down Automata). Karena fakta inilah maka pengambilan model minigame 

atau game mekanik untuk belajar bahasa sebagai contoh kasus dinilai memadai untuk menjadi 

abstraksi dari  game mekanik untuk belajar aneka persoalan pada ranah kognitif.  

5.1.1 Acuan untuk Contoh Model Minigame untuk membejarkan ranah kognitif 
 Alamat website yang digunakan adalah https://www.gamestolearnenglish.com/    dan  

https://www.makeuseof.com/tag/best-programming-games/ 

Website ini menyediakan akses gratis untuk belajar bahasa inggris dan juga akses berbayar untuk 

game pembelajaran untuk siswa kelas grade 1 s.d grade 8 tentang math.   Untuk belajar bahasa 

inggris rentang materinya mulai dari  

1. spelling kata ke dalam huruf   : Hang man dan Spelling bee 

2. mengenal nama benda dari apa yang ada dalam gambar : Fast English,Concentration  

3. mengenal makna dari kata benda : The Big Describer 

4. Memahami  relasi antara entitas  yang dilustrasikan dalam  gambar dan ekspresinya dalam 

frase / kalimat, yakni dinyatakan dalam pola relasi, diantaranya relasi adalah (that) ; 

perbandingan dua benda, termasuk kategori (kind of), posisi sebuah benda terhadap lainnya, 

dan sebagainya : Clothes ; Preposition,  

5. Memahami kata kerja melalui gambar :Phrases Verb 

6. memahami sintaks dari frase kalimat: Fast Phrases 

7. memahami sintaks kalimat : Conditional Sentence, Falling Cloud 

https://www.gamestolearnenglish.com/
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Gambar 5. 1 website dari game online yang dianalisis 
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Gambar 5. 2 layanan belajar matematika yang berbayar dari website yang dianalisis 
 

5.1.2 Pemetaan  Fitur Game belajar bahasa Inggris dengan aktivitas belajar  
1. Spelling, yakni menyusun huruf  untuk membentuk kata. (klasifikasi TB: Analisis )  

Proses penyusunannya bisa digunakan untuk membelajarkan bagaimana sebuah objek 

disusun dari komponen-komponennya.  Untuk bisa menyusun beragam obyek perlu dikuasai 

karateristik setiap komponennya.  Dalam menyusun kata, pelajaran spelling kata ini sangat 

berguna untuk menghafalkan secara mendalam.  

2. Mengenal nama benda  (klasifikasi TB: Mengingat) 

Pola ini cocok digunakan untuk menggantikan  kegiatan belajar membaca cepat. Yakni 

diperolehnya pemahaman dangkal terntang sebuah fakta dan kemudian menghafalkan nama 

obyek tersebut 

3. Memahamil makna benda (klasifikasi TB: Memahami ) 

Pola ini cocok digunakan untuk membaca  dan memahami secara mendalam tentang definisi 

sebuah objek, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan membaca secara detil.  

4. Memahami relasi antara benda   (klasifikasi TB: Memahami) 

Pola ini cocok untuk  untuk menggantikan kegiatan analisis dari satu  chapter atau beberapa 

paragraf, dimana dalam paragraf tersebut terlibat beberapa entitas dan kejadian atau 

hubungan alami yang melibatkan antar entitas.  Biasanya pembelajar menggunakan mindmap 

untuk menyatakan pengetahuan tentang relasi antar benda.  

5. Mengenal makna kata kerja  (klasifikasi TB: Memahami) 

Pola ini mirip dengan nomor 3. Player mendapatkan nama dari sebuah kegiatan yang tertera 

dalam gambar 

6. Memahami aturan urutan  kata untuk menyusun kalimat   (klasifikasi TB: Memahami, 

Menerapkan) 

Pola ini cocok untuk  untuk menggantikan kegiatan analisis  rule dari satu susunan sekaligus 

melalui kegiatan menyusunnya. 

 

Pada analisis ini tidak dilakukan untuk spelling (nomor 1)  
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5.1.3  Hasil  Analisis Game  
Analisis game yang dimaksud disini dilakukan dengan kerangka menganalisis gameplay (rule) dan 

model interaksinya melalui sebuah tabel yang disebut user task analysis. 

5.1.3.1  Mengenal Benda dan Namanya   ( fast English; game concentration) 

Setiap game di website yang dianalisis terdapat tiga menu, yakni  play fastly, play slowly, review. Menu 

review digunakan untuk belajar terlebih dahulu tentang apa yang akan dimainkan.  

  

Gambar 5. 3 Gambar cara mengenalkan nama benda dan cara mengucapkannya.  
Interaksi pada gambar 5.3  belum ada gamingnya. Menu ini ada di game concentration untuk tahap 

REVIEW.  

Tabel 5. 1 Interaksi Review Game Concentration 
No 

urutan 

Player Sistem Game  

 Mental Fisik/Mekanik Mekanik Proses 
1  

 

2. Melihat gambar 

dan tulisan 

dibawahnya 

5. Menyimak suara 

dari nama benda 

 

 

 

3. Klik tombol 

suara 

 

 

6. Pilih next 

/prev  

1. Menampilkan gambar, 

tombol next , prev, play 

suara 

4.b Play suara 

 

 

 

 

7.bUlang nomor 1 untuk 

benda dan nama yang lainnya 

 

 

 

4.a. Pilih file suara yg 

sesuai 

 

 

 

7a. pilih benda 

berikutnya 

 

Benda yang diperkenalkan dikelompokkan ke dalam beberapa topik yang bisa dipilih dari daftar yang 

disediakan . 

 

Gambar 5. 4 Ragam Kelompok Konten Vocabulary 
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Game Mechanic  menguji hafalan pasangan benda - nama  dalam bahasa inggris pada game fast 

english 

 

 

Gambar 5. 5 Gambar interaksi menguji hafalan pasangan nama-gambar pada game fast 

english 
 

Tabel 5. 2 Analisis Interaksi game fast english 

No 
urutan 

Player Game 

 Mental Fisik/Mekanik Mekanik Proses 
1   Menampilkan gambar dan 

kata 
Memilih Kata dan 
random gambar yang 
akan ditampilkan 

2 Memilih gambar 
mana yang sesuai 
dengan kata yang 
diberikan 

Klik pada gambar  
 

 

3   Menampilkan visualisasi dari 
keputusan proses, untuk 
kondisi pilihan benar atau 
salah 

Cek apakah gambar 
yang dipilih benar 
-Jika benar maka 
Score naik dan 
kembali ke nomor 1 
- jika salah, kotak 
yang salah diberi 
status dihapus 
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Game Mechanic untuk Menghafalkan kaitan antara Benda dan namanya 

 

     

Gambar 5. 6  Interaksi game mekanik untuk menghafalkan benda dan nama  

(pada game concentration) 
 

No 
urutan 

Player Game 

 Mental Fisik/Mekanik Mekanik Proses 
1  

 
 
 
 
3.memilih random 1  
kotak  
6. memilih lagi 
kotak kedua yg 
merupakan 
pasangan NAMA-
GAMBAR  
 
 
 
11. Mengingat-ingat 
kotak yang tertutup 
lagi , agar saat 
memilih pasangan 
berikutnya bisa 
lebih tepat 

 
 
 
 
 
 
4.Klik Kotak 
pertama 
 
7. Klik kotak 
kedua 

1.  Menampilkan     Quest 
(diawali dengan pengacakan 
dan berakhir semua gambar 
tertutup) 
2. Siap Menerima Klik dari 

User 
4. Terlihat gambar/tulisan 

dibaliknya kotak pertama 
 

8.Terlihat gambar/tulisan 
dibalik  kotak ke dua  
 
10. Menghilangkan kedua 
kotak dari tampilan atau 
menutup 
 
 
10.ulang kembali 
menampilkan quest dengan 
kondisi kotak-kotak yang 
baru 

1. Menentukan Quest 
(matriks of 
gambar/nama) 
 

 
 
 
 
 
 
  

9.jika pasangan itu 
benar, maka status 
kedua kotak yg dipilih 
menjadi Hiang. Score 
bertambah.  
Jika salah pasangan, 
maka kedua kotak 
akan menutup 
kembali 
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5.1.3.2 Game Mechanic membelajarkan Makna sebuah Benda 

 

 

Gambar 5. 7 Game Mechanic Memahami Sebuah Object di Game BIG Describer 

 

Tabel 5. 3 Analisis Interaksi Game Mechanic Memahami deskripsi/maka sebuah benda 
 

No 
urutan 

Player Game 

 Mental Fisik/Mekanik Mekanik Proses 
1   Menampilkan gambar dan 

kata 
Memilih Kalimat dan 
random gambar yang 
akan ditampilkan 

2 Memilih gambar 
mana yang sesuai 
dengan kata yang 
diberikan 

Klik pada gambar  
 

 

3   Menampilkan visualisasi dari 
keputusan proses, untuk 
kondisi pilihan benar atau 
salah 

Cek apakah gambar 
yang dipilih benar 
-Jika benar maka 
Score naik dan 
kembali ke nomor 1 
- jika salah, kotak 
yang salah diberi 
status dihapus 
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5.1.3.2 Belajar Mehami  Makna frase Kata Kerja  

Game Phrases Verb mengenalkan kata benda dari suatu aktifitas yang dilakukan seorang 

manusia dan bagaimana menyusunnya ke dalam sebuah frase verbal. Ketrampilan pada Frase 

kerja ini nantinya  akan digunakan untuk menyusun kalimat.  

  

Gambar 5. 8 Interaksi game untuk mengenalkan Frase Kata Kerja dengan Konsep Timing 

Limit 
 

Tabel 5. 4 Tabel analisis Interaksi mengenalkan frase kata kerja 

No 
urutan 

Player Game 

 Mental Fisik/Mekanik Mekanik Proses 
1   Menampilkan gambar, pola 

solusi, dan pilihan kata kerja 
Memilih Gambar, 
Menampilkan pola 
solusi  dan random 
pilihan kata kerja dan 
preposisi yang akan 
ditampilkan 

2 Memilih kata kerja 
yang sesuai dengan 
gambar yang 
diberikan 

Klik pada gambar  
 

Decrement Timing 
yang disediakan. Jika 
Time habis, Game 
Over 

3 Mencoba memilih 
lagi di pilihan yang 
tinggal sedikit.  

 Menampilkan dampak 
pilihan verb pada pola solusi 
 
 

Cek apakah gambar 
yang dipilih benar 
-Jika benar maka 
Time akan naik lagi 
dan score bertambah  
- jika salah, kotak 
yang salah diberi 
status dihapus 

   Menampilkan layar dengan 
kotak dihapus (jika salah) 

 

    Jika benar maju ke 
quest berikutnya 
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5.1.3.3 Memahami relasi antara beberapa objek dan sintaks kalimat relasi tersebut  Belajar Term 

Khusus  yang merelasikan dua objek  

 

Contoh Ragam relasi  

1. Description about Someone or Something 

2. Compare  betwen 2 entities (adjective) 

3. Competence of an entity (Has /Can) 

4. Position  ( beside, under, over etc) 

5. Using object  X  for  Y  (do something) 

6. Using Place  for  Y   (do something) 

7. Human wearing X (something) 

8. Because 

9. IF phrase1-THEN phrase2 

10. X is kinds of 

 

Kegiatan belajar (REVIEW), yakni menampilkan gambar dan kalimat yang mengekpresikan gambar 

untuk beragam relasi yang diuraiakan diatas 

 

Gambar 5. 9 Kelompok Konteks dari Quest  
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Gambar 5. 10 Description about someone/something  2. comparation 

 

Gambar 5. 11 1) Have/Can                                 2) Preposition 

  

Gambar 5. 12  1) menggunakan alat untuk      2) menggunakan tempat untuk 
  

  

Gambar 5. 13  1) memakai sesuatu di tubuh               2) Because 
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Gambar 5. 14  1) If-Then     2) a Kind Of 
 

Game Mechanic Untuk Membelajarkan Relasi Position ( preposisi) 

   

Gambar 5. 15 Interaksi untuk memahami relasi posisi benda terhadap benda lainnya 

 

Tabel 5. 5 Analisis Interaksi pada Game Preposisi (mengenal relasi antara dua benda) 
 

No 
urutan 

Player Game 

 Mental Fisik/Mekanik Mekanik Proses 
1   Menampilkan gambar 

ruangan solusi dan 
komponen penyusun 
solusi serta kalimat 
perintah 

Menyeleksi random 
gambar benda yang akan 
direlasikan dengan 
ruangan dan kalimat 
perintah 

2 Membaca kalimat 
perintah dan memilih 
gambar yang sesuai 
dengan kalimat perintah 
serta memikirkan dimana 
benda tersebut 
diletakkan diruangaan 

Klik pada 
gambar drug ke 
gambar ruangan 

 
 

 

3   Menampilkan visualisasi 
dari keputusan proses, 
untuk kondisi pilihan 
benar atau salah 

Cek apakah gambar yang 
dipilih benar 
-Jika benar maka Score 
naik dan kembali ke 
nomor 1 
- jika salah, benda  yang 
salah diberi status 
dihapus 
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Game Mechanic untuk Membelajarkan relasi  human wearing x  

  

Gambar 5. 16  Gambar  Interaksi untuk Clothes 

 

 
 

IF THEN  

 

Gambar 5. 17 interaksi untuk memahami makna kejadian IF-Then dan sintaks kalimatnya 
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Gambar 5. 18 Interaksi Menyusun Kalimat dari Komponennya menggunakan konsep Time 

Limit 

 
 

 

Gambar 5. 19 Menyusun Kalimat dari komponen-komponennya dengan menggunakan awan 

sebagai komponen 
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5.3.1.4 Menyusun Kalimat dan Memilih Kata yang tepat ( Game Bubble) 

 

Gambar 5. 20 Deskripsi Quest dalam Game Buble. Melihat Gambar , Memilih Kata dan 

Menyusunnya 
 

Game buble ini sangat baik dalam memberikan panduan penyelasaian masalah dan memberikan 

arahan ketika player salah dalam mengusulkan solusi.  

Dari yang diamati, jenis kesalahan ada tiga macam 

1. elemen pertama salah : aksi perbaikannya elemen yang dipilih di coret merah, dan 

ditampilkan diatasnya elemen yang benar 

2. Elemen pertama benar dan elemen kedua seharusnya di posisi ketiga, artinya ada satu 

elemen di posisi kedua yang terlewat: beri tanda sisip merah, dan munculkan  bubble yang 

seharusnya di posisi ke dua  

3. Jika elemen kedua dan ketiga tertukar , maka munculkan pesar kedua buble tersebut 

tertukar 

4. Jika elemen ke empat atau seterusnya salah, maka papan susun langsung dibersihkan 
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Gambar 5. 21 Contoh Interaksi  Memberitahukan Kesalahan Player dan Solusi yang 

dianjurkan 

  

 

 

Gambar 5. 22 Panduan untuk Menyusun Buble, Lingkar Luar Buble yang berwarna kuning 

adalah pilihan yang disarankan 
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Analisis interaksi game (game mekanik) yang berfungsi untuk membelajarkan menyusun sesuatu dari 

elemen-elemenya berdasarkan urutan tertentu. Urutan tertentu dari sebuah susunan terwakili 

dengan persoalan grammar (tata kalimat).  Arahan/kunci dari susunan yang ditargetkan ditunjukkan 

melalui gambar . Urutan User task adalah sebagai berikut  

Tabel 5. 6 Analisis Interaksi Pada Game Buble 

No 
urutan 

Player Player 

 Mental Fisik/Mekanik Mekanik Proses 
1  

 
3. Memahami 

gambar dan 
merancang 
kalimat untuk 
ekspresikan 
gambar dan 
mencari elemen 
pertama susunan 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Klik Buble 
yang terpilih 
sebagai elemen 
pertama 

3. Menampilkan 
gambar/Quest 

4. Menampilkan bubble 
5. Menerima pilihan player 
6. Untuk round1 , setelah 1 

menit, bubble yang tidak 
masuk ke jawaban, 
hurufnya diberi warna lain 

2. Menentukan Quest 
 

3. Merandom posisi 
bubble+isinya 
(komponen yang 
disusun)  

4. Menyimpan info 
kunci jawaban 

2    Cek jwaban 

3.a 3.Melihat susunan 
yg sdh terbentuk 
5.Memilih bubble 
berikutnya  

 
 
 
6.Klik bubble 
yang dipilih 

2.Tampilkan susunan yg 
terbentuk di layar jawaban 
3.Warnai bubble pilihan 
berikutnya,  
4.siap menerima input 

 Ulang ke nomor 2 
hingga susunan selesai 

 Jika susunan sudah 
selesai, maka bubble 
elemen hilang dari layar 

 Masuk ke round 
berikutnya 

1.Jika benar, ambil 
pilihan untuk bubble 
berikutnya  

3.b 3.Amati pesan 
kesalahan  

 2.Tampilkan pesan 
kesalahan dan solusi 
4.Bersihkan area hasil 
susunan setelah batas 
waktu habis 

 Kembali ke nomor 1 

1.Jika salah, cek 
jenis kesalahan dan 
solusinya 
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5.2 Pembangunan Prototipe Game Untuk Membelajarkan Kognitif 

5.2.1 Desain Instruksional berbasis game untuk game pengenalan dosen 

1. Target belajar yang digunakan dalam pembangun game ini adalah ranah kognitif  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Adapun target belajar 

dalam game pengenalan dosen ini player harus menghafal/mengingat (knowlage) identitas 

dosen seperti berikut 

a) Mahasiswa hafal wajah / fisik dosen (photo) dengan namanya 

b) Mahasiswa hafal nama-nama dosen dengan kepakaran dosen 

c) Mahasiswa hafal alamat rumah dosen di wilayah bandung 

d) Mahasiswa hafal gedung dimana ruang kerja dosen 

Untuk mencapai target belajar , maka di bagi empat aktifitas pengbelajaran dalam game seperti player 

diberi 5 kesempatan mengulang pelajaran agar seorang player mempunyai pengalaman belajar, seperti 

uraian dalam tabel berikut. 

Tabel 5. 7  Desain Instruksional game pengenalan Dosen 

No Target Belajar Pengalaman Belajar 

1 Player Mengenal relasi antara  Foto dan 

nama dosen  (foto diasumsikan menjadi 

penghubung dengan fisik dosen di dunia 

nyata) 

Pengganti aktivitas 

membaca/mendengarkan : player 

membalik pas foto, akan ditampilkan 

nama dosen dan sebaliknya player 

membalik papan nama, akan 

ditampilkan foto dosennya 

2 Player hafal relasi antara foto dengan 

nama  

Dipampang satu foto seorang dosen, 

dan disediakan pilihan N foto dosen, 

player diminta memilih foto dari kotak 

pilihan yang sama dengan foto yang 

dipampang 

3 Player memahami karakteristik wajah 

dosen 

Di pampang foto seorang dosen, 

disediakan sekumpulan foto dosen lain 

dan dosen yang dipampang yang pose, 

baju, berbeda dengan foto yang 

dipampang. Apakah mahasiswa bisa 

menemukan foto dosen yang dimaksud 

(dipampang) meski fotonya berbeda 

4 Player mengenal kepakaran seorang 

dosen 

Player  memasukkan foto dosen 

(disertai nama) ke kelompok keilmuan 

 

2. Lingkungan belajar yang diterapkan adalah personal game berupa game android yang bertujuan 

untuk memperkenalkan dosen diTIF Unpas 

3. Usia player dalam game ini berkisar antara 19 sampai 25 tahun ( Mahasiswa ) 

4. Lingkungan otentik dimana hasil belajar digunakan selama kuliah dan bimbingan dilingkungan 

unpas 

5. Isi materi dari game ini adalah sebagai berikut : 
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1. Nama dan Photo dosen 

2. Kepakaran dosen 

6. Adaptivity pada microstrategy dan mascrostrategy belum diimplementasikan pada prototipe yang 

dibangun  

  

5.2.2  Konsep dan Desain Game Prototipe penelitin ( pengenalan dosen) 

 5.2.2.1 Konsep Game  

 Backstory  

 Back-Story dari game pengenalan dosen sebagai berikut ” pada saat akan liburan bersama ke suatu 

tempat, sebelum sampai ketempat tujuan berlibur diperjalana dosen mendapat musibah , para dosen 

telah dihadang oleh alien untuk menculik dosen yang sedang dalam perjalanan berlibur, untuk 

menyelamatkan dosen player ditugaskan untuk menyelesaikan misi didalam game . 

Gambar 5. 23 Tampilan game untuk mengantarkan Backstory Game Pengenalan Dosen  

 

Challenge 

Untuk menyelamatkan dosen player harus menyelesaikan 4 state 

1) Player berada ditempat terjadi penyerangan dosen oleh sekelompok alien, untuk 

menyelamatkan dosen player harus mencocokan foto yang diperitahkan dalam game dengan 

pilihan nama dosen  dengan cara drag and drop, jika benar maka player akan melanjutkan 

ke tahapan selanjutnya, jika salah player tidak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya 

dan akan ada notif suara. 

2) Setelah melewati tahap tersebut player harus mencocokan foto dosen yang diperitahkan 

dalam game dengan pilihan foto dosen dengan batas waktu 15 detik, jika benar akan 

melanjutkan ke tahapan selanjutnya dan jika salah player tidak bisa melanjutkan ke tahap 

selanjutnya dan aka nada notif suara. 

3) Selanjutnya player harus mengetahui semua poto dosen dengan poto yang berbeda  



36 
 

4) Ketika akan kembali kebumi untuk diselamtkan player  harus mengelompokan dosen sesuai 

dengan kepakaran nya, jika benar masuk kedalam ufo dan jika salah aka nada notif suara 

dan kembali kepada antrian, jika salah player mempunyai 5 nyawa dan ketika habis nyawa 

tersebut dosen tidak dapat diselamatkan dan player harus mengulangi game. 

Game Mechanic 

Player melakukan click  photo, nama dan drag dan drop photo yang benar akan menghasilkan 

nilai 10 pada tahapan pengenalan dosen level 0 dan dapat 3 bintang jika benar pada level 1, 2 

dan level 3 pada level 4 akan mendapat 10 point jika benar  

5.2.2.2 Desain Game  

Level 

Level dalam game ini dibagi menjadi 4 level sebelum memasuki level 1 player harus 

melewati step pengenalan dosen dengan foto dan nama dosen yang ada  

a. Player harus melewati 2 tahapan pengenalan dosen sebelum masuk ke level 1 

1. Pada tahapan ke 1, Player harus melakukan klik pada 4  kotak yang berisi nama dosen untuk 

dapat mengetahui wajah dosen yang sesuai dengan nama terdapat 7 tahapan untuk 

pengenalan dosen dari nama ke poto dosen  

Klik ke 4 kotak yang berisi nama dosen untuk mengenali dosen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 24 Mengenal Foto dan Nama versi  1 
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   Gambar 5. 25 Mengenal Foto dan Nama  Jika sudah dibalik semua 

Berikut tampilan jika player sudah klik semua kotak nama maka akan muncul foto dan nama dosen 

kemudian klik selanjutnya untuk tahapan berikutnya  

Klik ke 4 kotak yang berisi nama dosen untuk mengenali dosen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 5. 26  Mengenal Dosen (Contoh Dosen lainnya) 
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Gambar 5. 27 Mengenal dosen (setelah dibalik semua) 

 

2. Pada tahapan ke 2 Player harus melakukan klik ke 4 poto dosen untuk dapat mengetahui 

nama dosen  terdapat 7 tahapan untuk pengenalan dosen dari poto  ke nama  

Klik ke 4 kotak yang berisi nama dosen untuk mengenali dosen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 28 Tampilan Mengenal Dosen Versi 2 Dari Foto  muncul Namanya 
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Gambar 5. 29 Tampilan Mengenal Dosen Versi 2 Dari Foto  muncul Namanya (setelah 

semua foto di klik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 30 Papan Score hasil Player mengerjakan tahap 1 
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b. Game  1 player harus mencocokan nama dengan foto dosen dalam waktu 30 detik  berikut 

adalah gambar tampilan level 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 31  Interaksi mahasiswa Hafal Nama- Foto Dosen 

jika player benar memilih nama dari foto dosen maka akan melanjutkan misi dengan 

nama dan foto dosen yang berbeda samapi menyelesaikan misi akan lanjut ke level 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 32 Menyelesaikan Challenge Menghafal Dosen-Foto 

c. Game 3 player harus mencocokan foto dosen yang sama dengan foto dosen yang berbeda 

dengan batas waktu 10 detik jika salah akan melanjutkan ke misi berikutnya dan tidak akan 

mendapat nilai sempurna  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 33  Gambar Interaksi Memahami Karakteristik Fisik Dosen 

Pada   level 3 jika player benar mencocokan foto dosen yang sama dengan foto dosen yang berbeda 

yang ditunjukan player  melanjutkan ke tantangan yang baru dengan foto yang berbeda dan 

menyelesaikan misi akan lanjut ke level 4 

 

Gambar 5. 34 Score game memahami karakteristik Dosen 
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Perolehan skor pada Game  3 dalam 3 stage  

 

Gambar 5. 35 Hasil skor  Game Level 1,2,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

d. Game 4  player harus mengelompokan foto dosen ke masing masing kepakaran dosen 

mempunyai 5 kesempatan jika salah, berikut adalah gambar tampilan level 4 
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Gambar 5. 36  Level 4 Pengenalan Kepakaran Dosen 

berikut adalah berikut adalah gambar  level 4 jika player benar mengelompokan 

dosen ke tiap group kepakaran makan misi selsai , dan hasil akhir menghitung berapa 

dosen  

 

 

          Gambar 5. 37  Hasil skor Level 4  Game pengenalan Kepakaran Dosen 

 

Game Balance 

Ada tiga jenis luas keseimbangan permainan, semua cukup berbeda satu sama lain: 

1. Keseimbangan pemain/ pemain: Karena game Pengenalan Dosen ini adalah 

singleplayer, maka tidak ada keseimbangan antara pemain/ pemain. 

2. Keseimbangan pemain/ Gameplay: Memastikan agar pada saat player klik photo dapat 

ditekan dengan benar dan sesuai dengan logika. Pada saat pemain klik photo yang 
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sesuai dengan nama yang ditunjukan akan diberi score 10, seperti pada tabel 

Keseimbangan Pemain/ Gameplay 

Tabel 4.1 Keseimbangan Pemain dengan Gameplay 

Map Level Score jika 

Benar 

Socore jika 

Salah 

Life jika 

salah 

time 

Level 0 (Klik) 10 - - - 

Level 1(Drag Foto) 3 bintang - - 30 detik 

Level 2(Drag Foto) 3 bintang - - 15 detik 

Level 3(Drag Photo) 3 bintang - - 15 detik 

Level 4(Drag Photo) 10 - -5 30 detik 
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Bab 6  Rencana Tahap berikutnya 
Untuk tahap berikutnya , akan dilakukan penelitian untuk model minigame yang membelajarkan ranah afektif dan ranah psikomotorik. Adapun langkah dan 

tahapannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Kegiatan Tahun 1 

Semester 1 Semester 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Persiapan penelitian             

2 Perumusan Solusi  UI Game untuk Studi Kasus dan Pembuatan Prototipe perangkat 

Lunak untuk Ranah Afektif dan Psikomotorik 

            

3 Perumusan Model  Khusus untuk Ranah Afektif              

4 Representasi Model ke dalam perangkat Lunak              

5 Perumusan Model  Khusus untuk Ranah Psikomotorik             

6 Representasi Model ke dalam perangkat Lunak              

7 Pengujian Model kepada Mahasiswa,  Siswa SMA, dan FGD dengan Dosen dan Guru             

8 Seminar dan Sumbit Publikasi Ilmiah             

9 Presentasi hasil kegiatan             

10 Penyusunan laporan akhir             

11 Pendaftaran hak cipta             
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Bab 7  Kesimpulan dan Saran 
 

Game komersial yang dipilih untuk dijadikan model adalah game untuk pembelajaran bahasa Inggris, 

karena dinilai pembelajaran bahasa cukup komprehensif untuk beragam persoalan. Dari eksplorasi 

game komersial tersebut telah didapatkan model interaksi untuk membelajarkan ranah kognitif yang 

meliputi level C1 (menghafal) , C2(memahami), dan C3(menerapkan) dari taksonomi Bloom.  Pada 

game yang dieksplorasi terdapat tahapan review, yakni tahapan pra-game untuk membangun prior 

knowledge player, tahapan bermain game secara lambat, dan bermain game secara cepat. Pada kasus 

game bubble untuk membelajarkan sintaks kalimat  kompleks terdapat tahapan untuk memandu 

menyelesaikan masalah dan pemberitahuan jika player melakukan kesalahan susunan.  Panduan ini 

mengurangi tingkat frustasi player saat mengalami kesulitan. Hanya saja dampak terhadap score 

akibat kesalahan antara yang dilakukan belum diterapkan.  

Model dari hasil eksplorasi diterapkan ke dalam perangkat lunak aplikasi game untuk pengenalan 

dosen, namun baru untuk tahap C1 dan C2. Tahap untuk membangun prior knowledge dimasukkan ke 

dalam play game. Pendekatan ini , berbeda dengan tahapan review pada model game komersial. 

Perbedaan dibuat dengan alasan tahapan tersebut juga di gaming kan.  Tahap menghafal disediakan 

dengan dua cara, yakni memilih foto yang sama dari satu foto yang diberikan, kedua memilih nama 

yang tepat dari sebuah foto yang diberikan. Tahap memahami disediakan dengan cara memberikan 

satu foto seorang dosen, lalu player diminta meminta memilih foto berbeda pose dan pakaian dari 

dosen tersebut. Aplikasi telah diujicobakan untuk dipakai oleh mahasiswa baru, namun belum 

dilakukan survey efektivitas pengenalan dan preferensi player terhadap bentuk antarmuka yang 

diberikan 

Hasil pengujian terhadap model minigame untuk game pengenalan dosen, menunjukkan efektifitas 

sebesar 72% setelah 3 kali mencoba. Pengujian dilakukan terhadap 64 mahasiswa.  Dari pengujian 

tersebut memang belum cukup percaya diri peneliti menyimpulkan bahwa model minigame tersebut 

sudah efektif.  Pengujian kualitatif dari para peserta FGD menunjukkan bawah model minigame untuk 

membelajarkan pengetahuan/hafalan terhadap konsep/benda  dinilai sudah bagus dan diyakini akan 

efektif. Namun untuk model minigame membelajarkan relasi antar konsep memerlukan perumusan 

lebih mendalam lagi, mengingat ragam relasi belum teridentifikasi dengan bagus.  


