Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan
tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.
RINGKASAN
SGfL (serious game for learning) adalah jenis sekaligus bidang kajian game yang membahas
pemanfaatan game untuk pembelajaran yang adaptif, cerdas, melting antara aspek belajar dan
bermain, serta dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogik. Untuk membangun SGfL dari
awal dibutuhkan kolaborasi antara desainer pembelajaran, perancang game, dan pemrogram game.
Untuk mempermudah desainer pembelajaran membuat aplikasi SGfL spesifik tanpa bergantung
pada pemrogram maka dibutuhkan authoring tools.
Pada penelitian terdahulu, 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. Materi ajar yang dibelajarkan melalui microstrategy diklasifikasi oleh
taksonomi Bloom menjadi 3 domain x 7 tingkat kedalaman. Tiga domain tersebut adalah kognitif,
psikomotorik, dan afektif. Fleksibilitas Authoring tools SGfL dibangun berlandaskan pada ragam
transformasi domain materi ajar x tingkat kedalaman ke dalam 4 elemen game yang bisa
diadaptasi.
Penelitian tahun pertama telah menghasilkan model minigame microstrategy untuk
membelajarkan domain kognitif pada tingkat kedalam C1, C2, dan C3 dengan elemen game yang
diadaptasi adalah quest. Model terdiri dari spesifikasi dan prototipe game space, item, game
mechanic, dan gameplay yang bisa digunakan untuk menghafal konsep, memahami relasi dan
aturan antar konsep, dan menyusun beberapa elemen berdasarkan aturan tertentu. Model telah diuji
coba pada kasus SGfL untuk pengenalan dosen bagi mahasiswa baru. Hasilnya efektif untuk
membuat mahasiswa baru hafal kaitan ciri umum fisik dan nama dosen.
Penelitian pada tahun kedua, diarahkan untuk merumuskan model minigame yang digunakan
untuk membelajarkan aspek psikomotorik dan aspek afektif. Selain itu juga menambahkan fitur
penyimpanan rekam jejak belajar yang terintegrasi dengan game mekanik dan gameplay sehingga
kinerja pemain dalam belajar bisa dipantau. Informasi hasil pemantauan ini sangat diperlukan
untuk menjustifikasi level pemain di dalam game dan menyesuaikan tingkat kesulitan belajar yang
diberikan. Fitur penyimpanan rekam jejak belajar ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas
pedagogik.
Hasil penelitian diharapkan berkontribusi untuk membangun library microsrategy dari authoring
tools yang diajukan. Penelitian dicapai melalui eksplorasi beberapa game untuk dijadikan sumber
inspirasi, kemudian menyusun model, membuat studi kasus untuk setiap jenis kondisi model.
Untuk setiap studi kasus akan dibuat perangkat lunak aplikasi yang mengimplementasikan
gameplay dan game mechanic dan bahan ajar yang ditentukan.
Model akan diuji dari aspek desain melalui FGD dengan dosen/guru yang diasumsikan pakar
pengajaran. Sedangkan pengujian dari aspek efektifitas dilakukan dengan pengguna beberapa
mahasiswa dan siswa SMA/Perguruan Tinggi.
Rencana kegiatan penelitian model minigame untuk bahan authoring tools SGfL ini telah sejalan
dengan renstra penelitian UNPAS, bidang unggulan cyber business dengan topik unggulan elearning dan teknologi informasi dengan topik unggulan pendidikan dan mediadst.

Kata kunci maksimal 5 kata
Serious Game; Microstrategy; Koginitif, Psikomotorik, Afektif
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan
yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian
tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
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. 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 playerstudent, (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.
Tabel 1 Hipotesa Penelitian Sebelumya
No.

Tipe Konten Belajar (Ranah Materi Belajar)

1
2
3
4

Kognitif, pengetahuan faktual/deklaratif
Kognitif, pengetahuan prosedural
Kognitif, pengetahuan konseptual dengan relasi statis
Kognitif, pengetahuan konseptual dengan relasi dinamis
(hukum gerak), tidak terkait langsung dengan wujud
dunia nyata
Kognitif, pengetahuan konseptual, dengan relasi
dinamis, tidak terkait langsung dengan wujud dunia
nyata
Psikomotorik
Afektif

5

6
7

Rekomendasi Pilihan Komponen
Game yang Adaptif
Puzzle, Story
Puzzle atau gameplay
Puzzle atau gameplay
Gameplay

Gameworld

Gameplay, Gameworld, puzzle
Story

Penelitian yang diusulkan ini hendak membuktikan hipotesa ditabel tersebut sekaligus mencari
dan membangun model minigame yang terdiri dari gameplay, game mekanik, item, dan gamespace
yang efektif untuk mencapai target belajar sekaligus sederhana dalam konfigurasi dan
implementasi pemrogramannya, serta mendukung pemantauan kemajuan pemain dalam bermain
sekaligus belajar
Langkah berikutnya setelah model minigame yang ditemukan adalah mengimplementasikan
model tersebut ke dalam perangkat lunak yang handal dan modular shingga mampu
dikolaborasikan dengan aplikasi lain. Perangkat lunak ini diharapkan akan memadai untuk
disatukan dalam industri authoring tools untuk pembangunan game yang mendukung
pembelajaran.
TUJUAN:
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
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.
dst.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan
(road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang
kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan
mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan
penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Area Penelitian yang terkait
Klasifikasi Youngkyun (Yongkyun & Witton, 2013) dipadu dengan klasifikasi M.D KickmeierRust (KickmeierRust & Albert, 2010) membagi area kajian Serious Game for Learning menjadi
empat seperti gambar 1.
1. Mencari entertainment game yang sesuai dengan domain belajar untuk mendukung
pembelajaran. Mengembangkan atau mengkustomisasi game tersebut.
2. Mengembangkan SGfL yang dari awal memang ditujukan untuk belajar.
a. Menemukan pola keseimbangan antara learning activity dan gaming activity di dalam
desain SGfL.
b. Menemukan keseimbangan yang sesuai antara challenge dan skill pembelajar selama
bermain. Rust mengklasifikasi ada 3 macam adaptivity, yakni Adaptivity in Presentation,
in Sequencing Curriculum, in Problem Solving
c. Meyakinkan bahwa tujuan belajar sudah embedded di dalam desain game.
3. Learning through game design, yakni bagaimana menggunakan konsep, desain, teknik, dan
metode di dalam game untuk learning.
4. Efectiveness, Efficiency, and side Effect of Using Game in learning. Bidang ini mengkaji hasil
dari praktik penggunaan game untuk pembelajaran.

Bagan 1 Lingkup Penelitian
Solusi untuk balancing challenge v.s player skill adalah memberikan kemampuan adaptif pada
SGfL. Tujuan adaptasi adalah tercapainya target belajar, yakni terkuasainya kompetensi yang
ditetapkan oleh pembelajar.

3.2. Adaptivitas pada Elemen Desain Game
Setiap komponen dalam game sebenarnya berpotensi untuk diadaptasi. Dampak pada kerumitan
teknis implementasi dan efektivitasnya dalam mendukung tujuan akan menjadi pertimbangan,
komponen mana yang diadaptasi. Dalam kenyataannya ada 5 macam komponen game yang
diadaptasi (Lopez & Bidarra, 2011), yakni:game world berikut objek-objek di dalamnya,
gameplay mechanics (cara bermain dan kualitas dari cara),NPC & AI, Game Narrative, dan Game
Scenario & Quest.

3.3. Model Arsitektur SGfL dari penelitian sebelumnya
Berdasarkan pada analisis konteks dan pemodelan domain, ditetapkan konsep strategis dari model
arsitektur. Adapun prinsip-prinsip konsep tersebut terurut adalah sebagai berikut:
a) Berdasarkan ontologi relasi manusia-game dari aspek motivasi disimpulkan bahwa
challenge based immersion adalah elemen utama pembentuk flow state.
b) Untuk menciptakan flow state, challenge harus adaptif menyesuaikan dengan challenge
dan skill player sedemikian hingga tetap berada pada flow channal
c) Kajian adaptivity pada entertainment game dan desain game memberikan empat alternatif
komponen game yang bisa menjadi target adaptivity, yakni quest/puzzle, story, gameplay
x game mechanic x item/npc, dan gameworld.
d) Maka bahan belajar dan pengalaman belajar seharusnya direpresentasikan pada komponen
game yang adaptif agar usaha untuk menyelesaikan tugas pembelajaran menyatu dengan
upaya menaklukkan challenge dari game.
e) Desain komponen lain yang tidak adaptif harus dirancang mendukung komponen yang
adaptif.
Konsep strategis tersebut dituangkan ke dalam empat modul bangunan arsitektur SGfL, 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-strategydalam gambar 2
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Bagan 2 Model Arsitektur SGfL
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Perkembangan authoring tool sampai dengan saat ini dirasakan belum dapat menjawab tantangan
kesulitan pembangunan serious game. Mehm dkk. (2012) menyatakan, ada enam inovasi yang
dapat dilakukan pada bidang authoring tool, diantaranya adalah:
• procedural content generation, yaitu pembangkitan konten secara prosedural, seperti tingkat
kesulitan yang terus menaik pada game Super Mario Bros,
• peningkatan kemampuan visual programming language,
• paradigma baru authoring tool yang lebih sederhana, seperti block-based paradigm pada game
minecraft yang memungkinkan pemain untuk membuat dunia 3D tanpa harus mempunyai
kemampuan pemodelan 3D,
• model checking, yaitu pemeriksa kesalahan-kesalahan yang terdapat pada model game, terutama
kesalahan semantik dibuat pen
in-game editing yang memungkinkan pengguna untuk mengubah dan menambahkan konten secara
langsung di dalam game (dapat menggunakan konsep gamifikasi untuk memotivasi pengguna
menambahkan dan berbagi konten pendidikan dengan

3.4. Adaptivity dalam story telling
3.4.1 Personalized Drama Management
Personalized Drama Management (PDM) adalah memodelkan preferensi pendongeng pemain dan
juga memodelkan pilihan perilaku pemain. Ketika pemain dihadapkan oleh serangkaian opsi yang diberikan
oleh game, pemain akan memilih opsi berdasarkan sesuatu yang terdengar paling menarik, yang sesuai
dengan motivasi pribadi, atau suara yang paling mungkin mengarah pada hasil yang menguntungkan.
Selanjutnya, lintasan tertentu melalui grafik cerita percabangan lebih disukai daripada yang lain, dan bahwa
preferensi ini bersifat individual. Oleh karena itu, sangatlah mungkin bagi pemain untuk memilih opsi yang
bertentangan dengan kepentingan global masa depannya.
Tujuan dari membangun Drama Manager Engine (DME) adalah mampu mempengaruhi pilihanpilihan pemain sedemikian rupa sehingga pemain lebih mungkin untuk mengalami narasi yang dinilai tinggi
sesuai dengan preferensi masing-masing. Pendekatan PDM itu sendiri diringkas sebagai berikut. Pertama,
memperluas representasi grafik cerita percabangan untuk memungkinkan beberapa opsi yang bercabang
berakhir di titik plot yang sama. Kedua, mengingat grafik cerita percabangan khusus, PDM memprediksi
alur terbaik untuk pemain tertentu melalui grafik. Ketiga, PDM menggunakan collaborative filtering(CF)
untuk memprediksi opsi mana yang akan dipilih pemain setelah pemain memilih opsi sebelumnya.
Akhirnya, ketika perbedaan terdeteksi antara titik plot diprediksi dan titik plot yang terprediksi, PDM
memanipulasi percabangan grafik cerita dengan menunjukkan beberapa opsi dan menyembunyikan opsi
lain sehingga pemain lebih cenderung memilih personalisasi titik plot.

Struktur penyimpanan plot ada 3 macam (Gobel, Stefan,& All.(2009), yakni linier ,
pencabangan/non linier, dan modular. Gambar dibawah ini mendeskripsikan hal tersebut. Pada struktur
linier desainer story memiliki kendali penuh, sangat sederhana untuk diimplementasikan dari sudut
pandangan pemrograman, namun menutup kemungkinan untuk menerapkan adaptivity bagi pemain.
Alternatif struktur yang kedua adalah pencabangan, dimana disiapkan penyimpanan plot dengan parent
dan child fleksibel. Penulis plot masih memiliki kendali penuh untuk memasang atau tidak memasang
cabang. Struktur ini memungkinkan adaptivity untuk player. Struktur yang ketiga, modular. Plot
diperlakukan sebagai kumpulan modul cerita yang bisa secara bebas disusun urutannya. Pendekatan
modular ini menyediakan adaptivity yang sempurna, namun penulis cerita tidak lagi memiliki kendali pada
alur cerita. Kesulitan terbesar adalah membuat modul-modul cerita yang bisa fleksibel namun tetap logis
dan menarik.

Gambar Struktur Penyimpanan Plot ( linier, bercabang, modular)
3.4.2 Authoring Multiple Options
Agar DME mampu untuk memanipulasi percabangan grafik percabangan tanpa membuat poin plot
pengganti yang tidak dapat dijangkau oleh pemain, kami memperluas representasi grafik cerita percabangan
sehingga beberapa opsi diizinkan untuk menunjuk ke titik plot anak yang sama. Gambar 2.6 menunjukkan
contoh percabangan grafik cerita dengan beberapa opsi. Sisi kiri gambar hanya menunjukkan hubungan
penerus, sementara sisi kanan gambar memperbesar satu cabang tertentu untuk menampilkan beberapa opsi.
Sebagai singkatan, kami menggunakan huruf untuk menunjukkan relasi penerus dan huruf dengan
superskrip untuk menunjukkan opsi yang berbeda. Idealnya, ada beberapa pilihan antara semua titik plot
dan penerus langsung mereka. Tujuan dari DME ini adalah untuk memilih subset opsi untuk ditampilkan
kepada pemain sehingga setidaknya satu opsi mengarah ke setiap anak dan juga meningkatkan
kemungkinan bahwa pemain akan memilih opsi yang bertransisi ke titik plot anak yang diinginkan.

Misalnya, DME memprediksi bahwa lintasan narasi optimal pemain tertentu pada Gambar 2.6 adalah
melalui titik plot 11.

Gambar 2.6 Contoh grafik cerita percabangan dengan beberapa opsi
Selanjutnya DME memprediksi bahwa preferensi pemain atas opsi menjadi k1> j1>k2> j2> k3>
j3, sehingga pemain diprediksi akan beralih ke plot point 10 sebagai gantinya. Untuk mengintervensi, DME
dapat memberikan opsi j1 dan k3 kepada pemain, sambil menekan opsi lainnya.Ekstensi sederhana ini ke
grafik cerita bercabang konvensional memberikan kemampuan DME untuk mengurangi opsi dari
pertimbangan pemain tanpa melengkapi cabang dari grafik. Juga memastikan bahwa semua lintasan melalui
grafik tersedia untuk pemain setiap saat. Opsi yang disediakan harus ditulis untuk menarik motivasi yang
berbeda yang mungkin dimiliki para pemain dan memanfaatkan perbedaan individu. Berikut merupakan
teori motivasi yang diambil dari Petty (1986) dan Cialdini (2006):
 Sumber Ahli: keinginan untuk mengikuti pendapat para ahli.
 Kelangkaan: keinginan untuk sesuatu yang dirasa tidak tersedia nantinya.
 Konsistensi: keinginan untuk tampil konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan atau katakan.
 Bukti Sosial: keinginan untuk meniru orang lain dalam situasi serupa.
 Penalaran: keinginan untuk mengikuti argumen yang terdengar rasional.
 Jumlah argumen: keinginan untuk mengikuti pernyataan yang mengandung argumen berulang yang
diekspresikan dengan cara yang berbeda tanpa informasi baru.
 Motivasi-Persahabatan: keinginan untuk persahabatan.
 Motivasi-Keselamatan: keinginan untuk menjadi aman.
 Motivasi-Uang: keinginan untuk menjadi kaya.
 Motivasi-Ketenaran: keinginan untuk menjadi terkenal.
Pemberian opsi berdasarkan teori motivasi di atas tidak benar-benar diperlukan, tetapi penggunaan kategori
motivasi akan meningkatkan kemampuan DME untuk mempelajari preferensi pemain untuk menentukan
opsi nantinya.

3.4.3 Player Option Preference Modeling
Pemain yang berbeda memiliki preferensi berbeda atas opsi. Untuk setiap pemain, jika kita tahu
preferensinya untuk semua opsi dalam grafik cerita percabangan diperpanjang, maka DME akan langsung
memilih subset opsi yang ditampilkan. Di bagian ini adalah cara DME untuk memprediksi opsi mana yang
akan dipilih pemain di titik plot tertentu.
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Gambar 2.7 Ilustrasi matriks opsi-peringkat
Untuk memprediksi preferensi opsi pemain, kami menggunakan algoritma penyaringan kolaboratif
(CF) untuk membangun model preferensi opsi pemain. Algoritma CF telah berhasil diterapkan dalam
sistem rekomendasi untuk memodelkan preferensi pengguna atas film, buku, musik, dll. (Su dan
Khoshgoftaar 2009). Algoritma CF berupaya mempelajari pola preferensi pengguna dari umpan balik
peringkat dan memprediksi peringkat pengguna baru dari peringkat pengguna sebelumnya yang berbagi
pola preferensi yang serupa. Menerapkan algoritma CF ke preferensi opsi, pemain menilai opsi yang
disajikan setelah setiap titik plot dalam fase pelatihan. Kami kemudian membangun matriks opsi-rating
seperti pada Gambar 2.7. Sebuah matriks nilai-pilihan n oleh m berisi peringkat untuk n opsi dari pemain
m. Setiap kolom dari option-ratingmatrix berisi satu pilihan pemain untuk semua opsi, sementara setiap
baris berisi peringkat untuk satu opsi dari semua pemain. Matriks rating-opsi akan mirip dengan matriks
peringkat produk dalam algoritma CF tradisional. Matriks biasanya akan berisi sejumlah besar peringkat
yang hilang karena setiap pemain tidak harus membaca semua opsi dalam grafik cerita bercabang yang
diperpanjang. Kami menyelidiki berbagai algoritme pelatihan CF umum pada matriks pilihan-peringkat,
termasuk: Faktor Matriks Non-negatif (NMF) (Lee dan Seung 2001; Zhang dkk. 2006), PCA probabilistik
(pPCA) (Tipping dan Bishop 1999) , K-Nearest Neighbor, dan algoritma K-means. Model pemain yang

dipelajari mempertahankan pola penilaian yang diekstrak untuk pemain dari berbagai jenis preferensi opsi
dan akan digunakan untuk memprediksi peringkat preferensi pemain di masa mendatang berdasarkan
pilihannya. Setelah pelatihan selesai, model preferensi opsi pemain dapat digunakan untuk memprediksi
peringkat pemain untuk opsi yang belum pernah ditemui pemain. Ini termasuk kemungkinan memprediksi
preferensi pemain untuk opsi pada grafik yang belum pernah dia mainkan jika kita memiliki data untuk
pemain dari grafik lain.
3.4.4 Drama Manager Algorithm
DME berupaya memengaruhi lintasan pemain melalui grafik cerita bercabang dengan beberapa
opsi per plot anak. Lalu, pemain akan memilih opsi yang terdengar paling menarik bagi mereka dan bahwa
DME dapat menampilkan opsi yang diprediksi akan lebih disukai oleh individu untuk memengaruhi
perilaku permainan game. Untuk mencapai hal ini, DME harus memiliki model preferensi pemain untuk
opsi setelah setiap titik plot memprediksi bagaimana pemain akan bergerak melalui grafik cerita bercabang
jika dibiarkan ke perangkat mereka sendiri. Model ini dipelajari menggunakan salah satu algoritma opsimatriks CF yang dijelaskan di bagian sebelumnya.

DME menempatkan model untuk digunakan sebagai berikut. Untuk setiap pemain baru, DME akan
mengumpulkan beberapa peringkat opsi awal r. Peringkat ini dapat dikumpulkan pada grafik terutama
untuk pelatihan pemain baru atau dapat berasal dari interaksi berulang dengan sistem. Setelah pemain
berada dalam matriks peringkat opsi dan model pemain diperbarui, DME menggunakan algoritma berikut
untuk memandu pemain dalam grafik cerita bercabang. Pada setiap titik plot dalam grafik, DME melakukan
langkah-langkah berikut.
1. Menentukan plot anak mana yang harus dialami pemain berikutnya.
2. Prediksi preferensi pemain untuk semua opsi menggunakan model preferensioption.
3. Tampilkan opsi peringkat tertinggi yang mengarah ke titik plot yang diinginkan dan titik terendah yang
dinilai untuk setiap titik plot pengganti lainnya.

4. Pemain memilih opsi.
5. Kumpulkan peringkat pemain untuk opsi yang ditampilkan. Sertakan peringkat ke dalam r.
6. Tampilkan titik plot anak terkait sesuai dengan pemilihan pemain dan lanjutkan ke langkah 1
Secara umum, PBCF (Yu dan Riedl 2012) atau algoritma pemodelan pemain lainnya dapat
diterapkan pada langkah 1. Tidak perlu untuk mengumpulkan peringkat opsi seperti pada langka h 5. Setelah
itu, sistem akan mengumpulkan sebanyak mungkin data untuk membangun model preferensi opsi pemain
yang lebih akurat. Dengan setiap peringkat baru, DME akan lebih memahami preferensi pemain saat ini
atas opsi.
3.4.5 Kajian Teori Psikomotorik
Pengertian Psikomotor
Hasil belajar peserta didik dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan
psikomotor. Ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara eksplisit. Apapun mata
pelajarannya selalu mengandung tiga ranah itu, namun penekanannya berbeda. Mata pelajaran yang
menuntut kemampuan praktik lebih menitik beratkan pada ranah psikomotor sedangkan mata
pelajaran yang menuntut kemampuan teori lebih menitik beratkan pada ranah kognitif, dan keduanya
selalu mengandung ranah afektif.

Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan
menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Ranah afektif
mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah psikomotor adalah
ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul,
dan sebagainya.
Berkaitan dengan psikomotor, Bloom (1979) berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan
dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan
kekuatan fisik. Singer (1972) menambahkan bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor
adalah mata pelajaran yang lebih beorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi–reaksi fisik
dan keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam
suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu.

Menurut Mardapi (2003), keterampilan psikomotor ada enam tahap, yaitu: gerakan refleks, gerakan
dasar, kemampuan perseptual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi nondiskursif. Gerakan
refleks adalah respons motorik atau gerak tanpa sadar yang muncul ketika bayi lahir. Gerakan dasar
adalah gerakan yang mengarah pada keterampilan komplek yang khusus. Kemampuan perseptual
adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motorik atau gerak. Kemampuan fisik adalah kemampuan
untuk mengembangkan gerakan terampil. Gerakan terampil adalah gerakan yang memerlukan
belajar, seperti keterampilan dalam olah raga. Komunikasi nondiskursif adalah kemampuan
berkomunikasi dengan menggunakan gerakan.
Menurut Mardapi (2003), keterampilan psikomotor ada enam tahap, yaitu:
a) gerakan refleks, Gerakan refleks adalah respons motorik atau gerak tanpa sadar yang muncul
ketika bayi lahir
b) gerakan dasar, Gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah pada keterampilan komplek
yang khusus
c) kemampuan perseptual, Kemampuan perseptual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan
motorik atau gerak
d) gerakan fisik, Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengembangkan gerakan terampil
e) gerakan terampil, dan Gerakan terampil adalah gerakan yang memerlukan belajar, seperti
keterampilan dalam olah raga
f) komunikasi nondiskursif. Komunikasi nondiskursif adalah kemampuan berkomunikasi dengan
menggunakan gerakan.

Buttler (1972) membagi hasil belajar psikomotor menjadi tiga, yaitu:
a. specific responding,
Pada tingkat specific responding peserta didik mampu merespons hal-hal yang sifatnya fisik,
(yang dapat didengar, dilihat, atau diraba), atau melakukan keterampila n yang sifatnya
tunggal, misalnya memegang raket, memegang bed untuk tenis meja.
b. motor chaining, dan
Pada motor chaining peserta didik sudah mampu menggabungkan lebih dari dua keterampilan
dasar menjadi satu keterampilan gabungan, misalnya memukul bola, menggergaji,
menggunakan jangka sorong, dll
c. rule using...
Pada tingkat rule using peserta didik sudah dapat menggunakan pengalamannya untuk
melakukan keterampilan yang kompleks, misalnya bagaimana memukul bola secara tepat
agar dengan tenaga yang sama hasilnya lebih baik.
Dave (1967) dalam penjelasannya mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor dapat dibedakan
menjadi lima tahap, yaitu:
a. imitasi,
Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan kegiatan sederhana dan sama persis dengan
yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul
bola dengan tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya
b. manipulasi,
Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat
tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Sebagai contoh, seorang peserta didik
dapat memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang
dibacanya.
c. presisi,

Kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat
sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Contoh, peserta didik dapat
mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan
d. artikulasi, dan
Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang komplek
dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, peserta
didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai
dengan target yang diinginkan. Dalam hal ini, peserta didik sudah dapat melakukan tiga
kegiatan yang tepat, yaitu lari dengan arah dan kecepatan tepat serta memukul bola dengan
arah yang tepat pula
e. naturalisasi. . ...
Kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara reflek,
yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh
tanpa berpikir panjang peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan
cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan.
Untuk jenjang Pendidikan SMA, mata pelajaran yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor
adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, fisika, kimia, biologi, dan
keterampilan. Dengan kata lain, kegiatan belajar yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor
adalah praktik di aula/lapangan dan praktikum di laboratorium. Dalam kegiatan-kegiatan praktik itu
juga ada ranah kognitif dan afektifnya, namun hanya sedikit bila dibandingkan dengan ranah
psikomotor.
Menurut SIMPSON’s Model
ada 7 tahap, yakni
1. Perception : Awareness, the ability to use sensory cues to guide physical activity. The ability to
use sensory cues to guide motor activity. This ranges from sensory stimulation, through cue
selection, to translation.
2. Set : Readiness, a learner's readiness to act. Readiness to act. It includes mental, physical, and
emotional sets. These three sets are dispositions that predetermine a person‟s response to
different situations (sometimes called mindsets)
3. Guided Respons : Attempt. The early stages in learning a complex skill that includes imitation and

trial and error. Adequacy of performance is achieved by practicing
4. Mechanism : basic proficiency, the ability to perform a complex motor skill. This is the
intermediate stage in learning a complex skill. Learned responses have become habitual
and the movements can be performed with some confidence and proficiency
5. Complex Over Response : expert proficiency, the intermediate stage of learning a complex
skill. The skillful performance of motor acts that involve complex movement patterns.
Proficiency is indicated by a quick, accurate, and highly coordinated performance,
requiring a minimum of energy. This category includes performing without hesitation, and
automatic performance. For example, players are often utter sounds of satisfaction or
expletives as soon as they hit a tennis ball or throw a football because they can tell by the
feel of the act what the result will produce
6. Adaptation : adaptable proficiency, a learner's ability to modify motor skills to fit a new
situation. Skills are well developed and the individual can modify movement patterns to fit
special requirements

7.

creative proficiency, a learner's ability to create new movement patterns.
Creating new movement patterns to fit a particular situation or specific problem. Learning
outcomes emphasize creativity based upon highly developed skills
Origination :

B. Pembelajaran Psikomotor
Menurut Ebel (1972), ada kaitan erat antara tujuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, dan
evaluasi yang akan dilaksanakan. Oleh karena ada perbedaan titik berat tujuan pembelajaran
psikomotor dan kognitif maka strategi pembelajarannya juga berbeda. Menurut Mills (1977),
pembelajaran keterampilan akan efektif bila dilakukan dengan menggunakan prinsip belajar sambil
mengerjakan (learning by doing). Leighbody (1968) menjelaskan bahwa keterampilan yang dilatih
melalui praktik secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan atau otomatis dilakukan. Sementara
itu Goetz (1981) dalam penelitiannya melaporkan bahwa latihan yang dilakukan berulang-ulang akan
memberikan pengaruh yang sangat besar pada pemahiran keterampilan. Lebih lanjut dalam penelitian
itu dilaporkan bahwa pengulangan saja tidak cukup menghasilkan prestasi belajar yang tinggi, namun
diperlukan umpan balik yang relevan yang berfungsi untuk memantapkan kebiasaan. Sekali
berkembang maka kebiasaan itu tidak pernah mati atau hilang.
Sementara itu, Gagne (1977) berpendapat bahwa kondisi yang dapat mengoptimalkan hasil belajar
keterampilan ada dua macam, yaitu kondisi internal dan eksternal. Untuk kondisi internal dapat
dilakukan dengan cara: (a) mengingatkan kembali bagian dari keterampilan yang sudah dipelajari,
dan (b) mengingatkan prosedur atau langkah-langkah gerakan yang telah dikuasai. Sementara itu
untuk kondisi eksternal dapat dilakukan dengan: (a) instruksi verbal, (b) gambar, (c) demonstrasi, (d)
praktik, dan (e) umpan balik.
Dalam melatihkan kemampuan psikomotor atau keterampilan gerak ada beberapa langkah yang
harus dilakukan agar pembelajaran mampu membuahkan hasil yang optimal. Mills (1977)
menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam mengajar praktik adalah: (a) menentukan tujuan dalam
bentuk perbuatan, (b) menganalisis keterampilan secara rinci dan berutan, (c) mendemonstrasikan
keterampilan disertai dengan penjelasan singkat dengan memberikan perhatian pada butir-butir kunci
termasuk kompetensi kunci yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan bagian-bagian yang
sukar, (d) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba melakukan praktik dengan
pengawasan dan bimbingan, (e) memberikan penilaian terhadap usaha peserta didik.
Edwardes (1981) menjelaskan bahwa proses pembelajaran praktik mencakup tiga tahap, yaitu: (a)
penyajian dari pendidik, (b) kegiatan praktik peserta didik, dan (c) penilaian hasil kerja peserta didik.
Guru harus menjelaskan kepada peserta didik kompetensi kunci yang diperlukan untuk
menyelesaikan tugas tertentu. Kompetensi kunci adalah kemampuan utama yang harus dimiliki
seseorang agar tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara benar dan hasilnya optima l.
Sebagai contoh, dalam memukul bola, kompetensi kuncinya adalah kemampuan peserta didik
menempatkan bola pada titik ayun. Dengan cara ini, tenaga yang dikeluarkan hanya sedikit namun
hasilnya optimal. Contoh lain, dalam mengendorkan mur dari bautnya, kompetensi kuncinya adalah
kemampuan peserta didik memegang kunci pas secara tepat yakni di ujung kunci. Dengan cara ini
tenaga yang dikeluarkan untuk mengendorkan mur jauh lebih sedikit biladibandingkan dengan
pengendoran mur dengan cara memegang kunci pas yang tidak tepat.
Dalam proses pembelajaran keterampilan, keselamatan kerja tidak boleh dikesampingkan, baik bagi
peserta didik, bahan, maupun alat. Leighbody (1968) menjelaskan bahwa keselamatan kerja tidak
dapat dipisahkan dari proses pembelajaran psikomotor. Guru harus menjelaskan keselamatan kerja
kepada peserta didik dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena kompetensi kunci dan keselamatan kerja

merupakan dua hal penting dalam pembelajaran keterampilan, maka dalam penilaian kedua hal itu
harus mendapatkan porsi yang tinggi.
C. Penilaian Hasil Belajar Psikomotor
Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor. Ryan (1980) menjelaskan
bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui: (1) pengamatan langsung dan penilaian
tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung, (2) sesudah mengikuti
pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur
pengetahuan, keterampilan, dan sikap, (3) beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak
dalam lingkungan kerjanya. Sementara itu Leighbody (1968) berpendapat bahwa penilaian hasil
belajar psikomotor mencakup: (1) kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, (2) kemampuan
menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan, (3) kecepatan mengerjakan
tugas, (4) kemampuan membaca gambar dan atau simbol, (5) keserasian bentuk dengan yang
diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan.
Dari penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa dalam penilaian hasil belajar psikomotor a tau
keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat
proses berlangsung yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktik, atau sesudah proses
berlangsung dengan cara mengetes peserta didik

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata.
Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah
dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat
berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas,
mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di
bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian
yang diusulkan.
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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).
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HASIL PENELITIAN
4.1 EKSPLORASI GAME PSIKOMOTORIK
4.1.1

Train Simulator

Pada game Indonesian Train Simulator pembuatan karakter telah ditentukan oleh developer, player dibuat
hanya sebagai masinis yang hanya dapat menjalankan Kereta Api. Player hanya dapat menjalankan kereta
apinya dari suatu stasiun awal pembarangkatan ke stasiun lain ke tempat tujuannya sesuai dengan apa yang
terjadi dalam game..
Grafik game ini didesain sedetail mungkin, seperti ruang kendali di kabin masinis, persinyalan,
cuaca bahkan kondisi stasiun yang terdapat announcer atau pemberitahuan tentang keberangkatan
perjalanan Kereta Api. Namun sayangnya, rute perjalanannya tidak dibuat detail dan juga dibuat lebih
singkat. Bagi anda yang menyukai rute perjalanan yang penuh serta detail dan nyata, game ini akan jauh
dari ekspektasi. Tapi jangan khawatir, game ini cukup mengasyikkan untuk mengisi waktu luang, terlebih
bagi para penggemar KA

Gambar 3.2 Kabin Masinis Indonesian Train Simulator

Analisis Konsep
Style
Style adalah adalah genre atau kombinasi genre yang digunakan di dalam Game. Dalam game
Indonesian Train Simulator, style game ini lebih mengarah kepada simulasi dari sebuah keaadaan yang ada
di dunia nyata. Game Indonesian Train Simulator mengedepankan akan grafik, dan suguhan tampilan dari
dunia nyata perkeretaapian di Indonesia. Akan tetapi game ini di fokuskan kepada permainan atau cara
mengendarai dari sebuah kereta. Didalamnya pemain akan diberikan beberapa kondisi dengan beberapa
aturan yang ada, mirip menyerupai bentuk aslinya.

Plot
Plot adalah rangkaian kejadian yang membangun story. Dalam setiap kejadian biasanya melibatkan
pelaku, kata kerja yang dilakukan, benda-benda yang terlibat, tempat terjadinya. Hubungan satu kejadian
dengan kejadian lain bisa sebab akibat atau berbarengan atau acuan atau hanya sekedar urutan waktu
(narasi). Plot ada yang dibangun oleh desainer dan di tanam ke dalam Game (designer story), dan ada
yang dibangkitkan oleh pilihan pemain (player story. Plot dalam permainan Indonesian Train Simulator
sendiri adalah masinis (player) dapat menjalankan kereta Api untuk mencapai suatu target atau goal. Setelah
masisnis menjalankan kereta apinya, masisnis diberi kondisi untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.
Seperti masinis harus berhenti ketika melihat indikasi sinyal berwarna merah dll. Terkait dengan plot,
sayangnya dalam game Indonesia Train Simulator tidak memiliki backstory. Berikut adalah Plot yang ada
dalam game Indonesian Train Simulator
1. Masinis harus menjalankan Kereta Api saat indikasi sinyal berwarna “Hijau”
2. Masisnis harus diam atau memberhentikan Kereta Apinya saat indikasi sinyal berwarna
“merah”
3. Masinis harus membunyikan Terompet Lokomotif saat akan berangkat dan akan melewati
pintu perlintasan
4. Masisnis harus mengendalikan kecepata kereta api agar tidak melebihi pembatas kecepatan
5. Masinis harus dapat berhenti pada tempat atau batas lokomtif berhenti

Tema
Tema adalah ide filosofis dari Game. Tema akan memberikan ruh atau inside feeling bagi pemain
dalam bermain, seperti menjadi pahlawan, menjadi anak yang berbakti dan sebagainya. Indonesian Train
simulator itu sendiri merupakan game simulasi, yang bertemakan masinis. Pemain akan disuguhi dan diberi
tugas untuk menjalankan kereta api. Tema inti dari game ini adalah bagaimana pemain bisa menjadi masinis

atau pengendali kereta api yang baik. Maksud dari pengendali kereta adalah, bagaimana pemain (masinis)
dapat menjalankan kereta apinya dengan berbagai aturan yang ada.
Setiap game, terutama game simulasi dalam menjalankan suatu misi tentunya akan diberi sebuah
reward atau hadiah. Reward atau hadiah dalam game Indonesian Train Simulator berua XP atau total point
yang didapat. Ada beberapa Point atau reward yang akan didapatkan saat memainkan game ini
Untuk mendapatkan XP didalam game indonesian Train Simulator, terdapat berbagai cara. Dalam
total XP sendiri dibagi menjadi 4 bagian penting yaitu, Mission XP, Accuracy, Comfort, dan Penalty.

Mission XP

Dengan Cara

Dengan Cara
Accuracy

Mendapatkan

Dengan Cara
Penalty

Total XP

Dengan Cara
Comfort

Gambar 3.3 Cara Mendapatkan Total XP
A. Mission XP
Mission XP adalah poin yang akan didapat apabila pemain dapat menyelesaikan suatu misi yang
dalam level tersebut. Semakin Baik saat mengendalikan kereta makan akan semakin besar pula
Mission XP yang akan didapat

Mendapatkan Mission
XP

Menggerakan Throttle

Menggerakan Rem

Melewati Sinyal
Beraspek Hijau

Berhenti Saat Aspek
Sinyal Merah

Menyalakan
Semboyan 35 Saat
melewati pintu
perlintasan

Gambar 3.4 Cara Mendapatkan Mission XP
B. Accuracy
Accuracy adalah poin yang akan didapat apabila pemain menjalankan Kereta Api dengan sebaik
mungkin, dalam arti Masinis menjalankan kereta apinya dengan cermat. Semakin akurat akan
semakin banyak kita mendapatkan poin dari Accuracy
Mendapatkan
Accuracy

Menggerakan throttle
Saat Sinyal Hijau

Menggerakan Rem
saat akan
menghadapi Sinyal
Merah

Mengendalikan
Kecepatan Tidak Melebihi
Pembatas Kecepatan
yang diizinkan

Tidak Melebihi Waktu
Yang ditentukan

Berhenti Tepat Pada
Batas Berhenti
Kereta Api

Gambar 3.5 Cara Mendapatkan Accuracy

C. Comfort
Comfort adalah poin dimana masinis menjalankan dengan tidak tergesa-gesa dan terburu-buru.
Masinis harus menjalankan kereta apinya sebaik mungkin hingga timbul rasa nyaman Masinis saat
mengendarainya harus dapat melihat aspek sinyal, pembatas kecepatan dan lain-lain.
Comfort

Mengendalikan Kecepatan dengan
baik

Mengendalikan pengereman dengan
baik

Tidak menggunakan Rem Darurat

Gambar 3.6 Cara Mendapatkan Comfort
D. Penalty
Penalty adalah nilai yang diberikan kepada pemain game apabila tidak mematuhi rule atau aturan
yang ada. Semakin banyak Penalty makan akan semakin berkurang nilainya, bahkan terkadang
permainan akan diberhentikan sebelum pemain menyelesaikan misinya

Penalty

Melanggar Sinyal beraspek Merah

Melebihi Kecepatan dari pembatas
kecepatan

Menggunakan Rem Darurat

Gambar 3.7 Cara Mendapatkan Penalty

Lokasi
Lokasi awal dari permainan Indonesian Train Simulator tentunya ada di dalam Stasiun. Karena
stasiun adalah awal dari permberangkatan perjalanan Kereta Api. Setelah berangkat dari stasiun pemain
akan dihadapkan pada lokasi jalan atau bisa di sebut petak jalan. Petak jalan adalah bagian dari jalur kereta
api yang dibatasi oleh beberapa sinyal

Gambar 3.8 Stasiun dan Petak Jalan

Simulasi Ketrampilan Menggunakan Kabin Masinis
Dalam Game Indonesian Train Simulator konsep game ini termasuk kedalam modeling reality.
Dimana pembuat game membuat realitas kehidupan dalam perkeretaapian indonesia yang diterapkan
dalam game Indonesaian Train Simulator. Didalam permainannya kita akan dibuat seperti seorang masinis
yang dapat menjalankan kereta api dengan berbagai aturan, rule, dan level berbeda dalam game Indonesian
Train Simulator ini.
Masinis yang mampu melihat aspek atau aturan yang berlaku dari mulai stasiun pemberangkatan
sampai dengan stasiun tujuan. Akan tetapi sayangnya, rute perjalanannya tidak dibuat detail dan juga dibuat

lebih singkat. Ruang kerja masinis disebut juga dengan kabin masinis. Dimana didalmnya ada bagian yang
dapat mengendalikan dan mengoperasikan Kereta api. Didalam Game Indonesian train simulator, kabin
masinis dibuat sangat mirip dengan aslinya. Namun, cara pengendaliannya yang lebih sederhana
dibandingkan dengan yang ada di dalam kabin masinis sebenarnya. Berikut adalah penjelasan dalam kabin
masinis di game Indonesian Train Simulator

Ruang Kabin Masinis dalam Game Indonesain Train Simulator

Gameplay diluar misi
Gameplay di luar misi atau karir, pemain dapat menjalankan Kereta Api sesuai dengan yang
diinginkan. Yang dapat di rubah saat permainan simulasi ini pemain dapat merubah
1. Lokomotif
2. Kereta atau GerbongBerapa banyak rangkaian maksimal 6 rangkaian
3. Cuaca
4. Stasiun Pemberangkatan
5. Stasiun Tujuan
6. Waktu Permainan
Dengan pilihan yang cukup banyak, pemain dapat memilih sesuai dengan keinginannya.

4.1.2

Flight Simulator

Game Flight Pilot Simulator (Mobile)

1. Konsep Game Flight Pilot Simulator
Konsep game adalah suatu ide pemikiran sebelum membuat produk. Dalam hal ini
konsep game adalah suatu ide yang membuat game terlihat baik. Bahkan terlihat baik dan
tidaknya sebuah game dapat dii lihat dari konsep game tersebut.
a. Style
Style yang digunakan pada game Flight Pilot Simulator adalah Simulasi dan juga
Arcade Game. Disini player bukan hanya mengendalikan Pesawat secara langsung
saja tetapi player juga bisa mengumpulkan koin untuk membeli pesawat lainnya,
yang bertujuan untuk menunjang level selanjutnya. Melakukan Simulasi Pesawat
pada game ini ada banyak ada Pesawat Latihan, Pesawat Komersil, Pesawat Balap,
Pesawat pengangkut bantuan dan Air. Genre Simulasi sangat berkaitan dengan
game ini sedangkan Arcade berkaitan pada saat kita menuju ke level selanjutnya
dengan mode berbeda, mengumpulkan koin untuk membeli pesawat selanjutnya,
dan juga mengumpulkan bintang untuk ke stage selanjutnya.

Gambar 1. Tampilan Utama Menu
Ini adalah Menu Utama game Flight Pilot Simulator. Jika player ingin langsung bermain
maka player harus memilih button Fly.

Gambar 2. Tampilan Menu Stage – Level Novice

Gambar 3. Tampilan Menu Stage - Level Apprentice

Gambar 4. Tampilan Menu Stage - Level Intermediate

Gambar 5. Tampilan Menu Stage - Level Advanced

Dalam game Flight Pilot Simulator ada banyak Stage yang harus diselesaikan, Stagenya
dinamakan sesuai dengan tingkat kesusahannya seperti Novice, Intermediate, Appretiance,
Advanced, Profesional, Master, Senior, Pilot, Elite dan Commander. Setiap Stage menawarkan
misi yang berbeda-beda juga.
Untuk setiap Misi yang diwarkan, player membutuhkan koin untuk memainkannya yang
dikumpulkan sebelumnya dari hasil menyelesaikan misi sebelumnya juga. Hal penting selajutnya
adalah ketika kita ingin naik tingkat ke stage sebelumnya selain menyiapkan koin dan lainnya,
kita juga harus menyelesaikan Spesial Mission Stage sebelumnya.

Gambar 6.Tampilan Menu Stage – Terkunci
b. Back Story and plot
Flight Pilot Simulator tidak mempunyai back story di dalam permainannya, pada
game ini alur permainan ditentukan oleh player itu sendiri atau disebut Player
Story.
c. Setting
Setting pada game Flight Pilot Simulator terdapat pada Latar tempat, waktu, dan
suasana/kondisi.
1. Latar Tempat
Latar tempat game Flight Pilot Simulator berlatar panorama seperti di
Pegunungan, Tebing, Pantai, Laut. Sesuai dengan stage yang diambil dan juga
sesuai Misi yang sedang dilakukan, apakah player akan Take-off dari tengah
laut dengan menggunakan bantuan Kapal Carrier, atau juga dari Bandara.

Gambar 7. Pesawat Take-off dari Kapal Carrier

Gambar 8. Pesawat mengelilingi Lautan

Gambar 9. Pesawat Take-off di Bandara
2. Suasana

Suasana dalam game Flight Pilot Simulator akan ini memberikan perasaan
menyenangkan, menghibur, dan juga rasa kompetitif. Karena disamping kita
layaknya merasakan terbang menggunakan pesawat di langit bebas, kita juga
bisa mengambil misi balapan yang akan memunculkan rasa kompetitif antar
player computer.

Gambar 10. Pesawat melewati Tebing
d. Jenis Pesawat
Jenis Pesawat yang ada dalam game ini berpengaruh dalam menjalankan misi
yang ada misal kita akan mengambil misi untuk memadamkan kebakaran lahan di
sebuah pegunungan, kita tidak akan mengambil pesawat Cesna biasa, yang kita harus
ambil adalah pesawat yang bermuatan air didalamnya. Begitu pula kebalikannya ketika
kita ingin mengambil mode balapan kita tidak akan diberi saran mengambil pesawat
komersil. Pada dasarnya spesifikasi Pesawat dibagi menjadi berikut :
1.
2.
3.
4.

Max Speed (Kecepatan Maksimum)
Handling (Penanganan)
Weight (Berat)
Seats (Jumlah Penumpang)

Gambar 11. Spesifikasi Pesawat Capung

Gambar 12. Spesifikasi Pesawat Air

Gambar 13. Spesifikasi Pesawat Cargo
e. Theme
Dunia Penerbangan atau aviasi berasal dari bahasa inggris yaitu aviation
yang memiliki arti yaitu penerbangan, penerbangan menurut wikipedia adalah satu
kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara,
bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan
penerbangan, jadi game Flight Pilot Simulator ini mengambil Tema bersimulasikan
dari dunia penerbangan.
Di dalam game Flight Pilot Simulator dimainkan secara offline dimana
player dapat bermain dengan memilih banyak misi yang tersedia pada game.
3. Gameplay
Gameplay adalah cara khusus di mana pemain berinteraksi dengan game, dan
khususnya dengan video game. Gameplay adalah pola yang ditentukan melalui aturan
permainan, koneksi antara pemain dan permainan, tantangan dan mengatasinya, plot dan
koneksi pemain dengannya.
1. Goal and Mission
a. Goal
Tujuan dari game Flight Pilot Simulator selain kita harus mampu
mengendalikan pesawat, ada banyak goal yang harus diselesaikan, contoh :
- Mampu memenangankan Balapan
- Mampu menyelamatkan Survivor di tengah Laut
- Mampu memadamkan Kebakaran Lahan
- Mampu menyebarkan Pestisida di Ladang
- Mampu Take-off selain di Bandara
- Mampu melakukan Landing
- Mampu membawa Penumpang dengan Selamat

Goal tercapai jika player telah menyelsaikannya.
b. Mission
Misi pada game Flight Pilot Simulator
- Menyelesaikan Misi yang ada
- Meningkatkan Kemampuan Pesawat
- Mengumpulakan Koin
- Mengendalikan Pesawat dengan baik dan benar

2. Game Mechanic
Game mechanic adalah cara kerja atau aturan permainan yang berlaku pada
sebuah game yang merupakan penghubung antara program game dengan
pemain yang memainkan.
Berikut beberapa Aspek Game Mechanic yang terdapat pada game Flight Pilot
Simulator :
1. Mengumpulan Koin
a. Menyelesaikan Misi
Player Harus menyelesaikan misi agar mendapatkan Koin.

Gambar 14. Perolehan Koin pada setiap Misi
2. Mengendalikan Pesawat
Player harus bisa mengendalikan Pesawat yang tersedia didalam game, ada
beberapa Pesawat yang memerlukan kendali khusus tetapi game
menyediakan guide membantu player.

Gambar 15. Pesawat yang perlu Pengendalian Khusus

4. Analisis Game
Menurut Buttler (1972), membagi hasil belajar Psikomotorik menjadi tiga, yaitu:
a. Spesific Responding
Pada tingkat Specific Responding Player mampu merespon hal-hal yang sifatnya fisik (yang
dapat didengar, dilihat atau diraba) atau melakukan keterampilan yang sifatnya tunggal. Pada
game Flight Pilot Simulator ini terdapat hal yang sifatnya fisik seperti Menarik Pedal Gas
Pesawat, Menyalakan Rem Saat ingin Landing, Membuka Bagasi Bawah untuk me-drop
barang Bawaan, Di sini pemain bisa menekan tombol sesuai dengan kebutuhan dalam game
dan juga sifat yang bisa dirasakan langsung dengan cara mengendalikan Smartphone Player
Pesawat juga akan ikut terkendali juga seperti Berbelok(Kiri dan Kanan), Menukik, Berputar,
dan juga Naik ke Atas.

Link Video : https://drive.google.com/open?id=1zSYiRYVuCMSZbLUnJgiVeiulMw68Dj97

b. Motor Chaining
Pada Motor Chaining, peserta didik sudah mampu menggabungkan dua atau lebih dari dua
keterampilan dasar menjadi satu keterampilan gabungan. Pada game Flight Pilot Simulator ini
terdapat keterampilan gabungan menjadi satu keterampilan yang bisa berguna untuk
melakukan beberapa aksi secara bersamaan, seperti Saat ingin Take-Off Player Harus Bisa
Mendorong Pedal Penuh dan juga berkonsentrasi dengan mengendalikan Smartphonenya Ke

Kiri dan Kanan Juga Keatas agar Pesawat bisa Take-Off dengan sempurna, begitu pula
sebaliknya ketika Landing.
Link Video :
-

https://drive.google.com/open?id=1-h-9eBasJg6Waw0Gt5nrY_feGfLgJvBW

-

https://drive.google.com/open?id=1I3sZEx2WCw_rKkEwyGlW9uo09rj_zL
wq

-

https://drive.google.com/open?id=1KIw-XOS7FLvSvKcX6RwYZJpL1WIc84e

c. Rule Using
Pada tingkat Rule Using, peserta didik sudah dapat menggunakan pengalamannya untuk
melakukan keterampilan yang kompleks. Pada game Flight Pilot Simulator Keterampilan
Kompleks yang ada ketika Player diharuskan mengambil beberapa Misi seperti Memadamkan
Api di Ladang/Pegunungan, mengantarkan suplai barang ke daerah terpencil, bahkan
mengendalikan Pesawat dalam keaadan Rusak sekali pun. Pesawat pada tiap Misinya pun
berbeda-beda dan itu juga yang menjadi hal kompleks karena Pesawat memilik Handling
masing-masing yang mengharuskan player bisa mengendalikan banyak pesawat itu. Kemudian
ada mode Free-Flight yang membebaskan player untuk terbang dan mendarat dimanapun ia
mau dan juga mengambil misi atau koin sesuai yang player mau.

4.1.3

Truck Simulator

Euro Truck Evolution (Mobile)

2. Konsep Game Euro Truck Evolution

Konsep game adalah suatu ide pemikiran sebelum membuat produk. Dalam hal ini
konsep game adalah suatu ide yang membuat game terlihat baik. Bahkan terlihat baik dan
tidaknya sebuah game dapat di lihat dari konsep game tersebut.
f. Style
Style yang digunakan pada game Euro Truck Evolution adalah Simulasi. Disini
player bukan hanya mengendalikan Truck secara langsung saja tetapi player juga
bisa mengumpulkan uang untuk membeli truck lainnya, yang bertujuan untuk
menunjang misi-misi selanjutnya. Melakukan Simulasi truck pada game ini ada
banyak jenis truck dengan harga yang berbeda beda tentunya dengan desain truck
yang berbeda pula.

Gambar 16. Tampilan Utama Menu
Ini adalah Menu Utama game Euro Truck Evolution. Jika player ingin langsung bermain
maka player harus memilih button NEW GAME.

Gambar 17. Tampilan Memilih kota
Dalam game Euro Truck Evolution tidak terdapat stage khusus untuk bermain, tapi hanya
ada misi pengangkutan barang. untuk setiap misi yang ditawarkan memiliki reward yang berbedabeda, kita dapat memilih misi manapun sesuai keinginan kita.

Gambar 3. Tampilan Memilih Misi pengantaran Barang

Gambar 4. Tampilan Ketika selesai Melakukan misi
Setelah selesai melakukan pengantaran barang player akan mendapatkan reward sesuai dengan misi yang
diambil.

g. Back Story and plot
Truck Euro Evolution tidak mempunyai back story di dalam permainannya, pada
game ini alur permainan ditentukan oleh player itu sendiri atau disebut Player
Story.
h. Setting
Setting pada game Euro Truck Evolution terdapat pada Latar tempat, waktu, dan
suasana/kondisi.
5. Latar Tempat
Latar tempat game Euro Truck Evolution berlatar sebuah basecamp tempat
truck-truck parkir. Disinilah memulai misi pengantaran. Tanda hijau berbentuk
kontener merupakan tanda untuk misinya. Ketika pemain berhenti tepat di atas
tanda hijau itu maka akan muncul misi-misi nya.

Gambar 5. Truck di Bascamp truck

Gambar 6. Truck membawa barang angkutan sesuai misi

Gambar 7. Truk di jalan Raya

6. Suasana
Suasana dalam game Euro Truck Evolution akan ini memberikan perasaan
menyenangkan, menghibur, dan juga rasa kompetitif. Karena disamping kita
layaknya merasakan mengendalikan mobil(Menyetir) menggunakan truck di
jalanan, kita juga bisa mencoba banyak fitur dalam truck seperti lampu sen,
klakson, dan lain sebagainya.

Gambar 8. View dalam truck

i.

Jenis-jenis dan spesifikasi Truck

Jenis truck yang ada dalam game ini berpengaruh dalam menjalankan misi yang
ada misal kita akan mengambil misi untuk angkutan berat maka diperlukan truck
dengan power besar. Pada dasarnya spesifikasi Truck dibagi menjadi berikut :
5. Power (Kekuatan)
6. Torque (Torsi)
7. Weight (Berat)
8. Chassis
9. Fuel Tank (Tanki bahan bakar)
10. Milleage (Jarak tempuh)

7. Gameplay
Gameplay adalah cara khusus di mana pemain berinteraksi dengan game, dan
khususnya dengan video game. Gameplay adalah pola yang ditentukan melalui aturan
permainan, koneksi antara pemain dan permainan, tantangan dan mengatasinya, plot dan
koneksi pemain dengannya.
3. Goal and Mission
c. Goal
Tujuan dari game Euro Truck Evolution selain kita harus mampu
mengendalikan Truck, ada banyak goal yang harus diselesaikan, contoh :
- Mampu Mengantarkan Barang
- Mampu Mengendalikan truck agar tidak menabrak pengguna jalan lain
- Mampu Mengatur kapan istirahat dan kapan mengisi bensin
- Mampu Mematuhi rambu lalu lintas
Goal tercapai jika player telah menyelsaikannya.
d. Mission
Misi pada game Euro Truck Evolution
- Menyelesaikan Misi yang ada
- Membeli Truck dengan spesifikasi lebih tinggi
- Mengumpulakan uang
- Mengendalikan truck dengan baik dan benar

4. Game Mechanic
Game mechanic adalah cara kerja atau aturan permainan yang berlaku pada
sebuah game yang merupakan penghubung antara program game dengan
pemain yang memainkan.
Berikut beberapa Aspek Game Mechanic yang terdapat pada game Euro Truck
Evolution :
3. Mengumpulan Uang
b. Menyelesaikan Misi
Player Harus menyelesaikan misi agar mendapatkan Uang.

Gambar 9. Perolehan uang dari misi yang telah selesai
4. Mengendalikan truck
Player harus bisa mengendalikan Truck yang tersedia didalam game.
Banyak fitur yang bisa di coba seperti halnya yang ada pada truck asli di
dunia nyata.

Gambar 10. Kendali Truck
4.1.4

CooKing Simulator

TEKNIK MEMASAK DENGAN CARA MENGGORENG

KAJIAN TEORI
Menggoreng, Frying merupakan teknik memasak dengan menggunakan minyak yang panas
sehingga makanan yang dihasilkan kering dan berwarna kecoklatan. Suhu yang digunakan dalam
menggoreng adalah sekitar (1600C - 1800C). Memasak dengan teknik frying terdapat 2 cara yaitu
deep frying merupakan menggoreng dengan menggunakan minyak dalam jumlah panas dan suhu
yang tinggi dan pan frying merupakan menggoreng bahan makanan dengan minyak sedikit
dengan menggunakan alat pan. Berikut adalah nama alat, bahan dan hasil olahan yang
menggunakan teknik frying pada tabel 2.9 sebagai berikut.
Tabel 2.9
Nama Alat,Bahan Dan Hidangan Dalam Teknik Frying
No

Nama Alat

Nama Bahan

Hidangan

Calamary

Crispy Calamary

Sumber:
www.wmfamericas.com

Sumber: http: m.royco.co.id

Sumber: http:travel.kompas.com

Wajan Cekung

Daging Ayam

Deep Fry Pan

1

Fried Chicken

2

Sumber: m.infospesial.ne
Sumber:

PanFrying

Ayam Fillet

Sumber:http://www.wishbone.com/

Shallow fried Chicken with shallot

3

Sumber: id.aliexpress.com

Sumber:Indonesia.alibaba.com

Sumber:
easycookingnbaking.com

Salah satu penggunaan teknik frying adalah pada pengolahan kentang goreng atau FrenchFries
dengan bahan utama kentang dan minyak banyak, berikut akan disajikan langkah – langkah
dalam proses pembuatan French Friespada table 2.10.
Tabel 2.10
Langkah-Langkah Membuat French Fries Dengan Teknik DeepFrying
Proses Membuat French Fries

1. Siapkan alat

2. Siap minyak goreng

3. Siapkan kentang

5. Tuangkan minyak

6. Panaskan minyak
ingga 160 - 180 C

7. Goreng hingga warna
golden brown

4. Nyalakan api

8. Angkat dan tiriskan

9. Sajikan

Kunci dari mengolah bahan makanan dengan menggunakan deep frying adalah minyak yang panas
dan banyak yang akan menghasilkan tekstur renyah pada bahan makanan.
Teknik frying selain dengan teknik deep frying, mengolah bahan makanan dapat menggunakan teknik
shallow frying dimana bahan yang diolah sesekali bolak balik untuk membuat permukaan bahan
makanan menjadi kecoklatan dalam pan yang datar. Salah satu hidangan yang menggunakan teknik
shallow frying adalah Pan Fried Fish with Lemon and Parsley dengan bahan dasar fillet ikan. Berikut

adalah langkah – langkah dalam proses pembuatan Pan Fried Fish with Lemon and Parsley yang
disajikan pada table 2.11
Tabel 2.11
Langkah-Langkah Membuat Pan Fried Fish With Lemon Dengan Teknik Shallow Frying
Proses Membuat Pan Fried Fish With Lemon

1. Siapkan bahan bahan

5.

Panaskan wajan
yang telah di beri
minyak zaitun

9. Tuangkan air
perasan lemon ke
dalam pan

2. Peras jeruk lemon da
chope piterseli

6.Masak ikan di atas
pan dengan
minyak panas balik
jika salah satu sisi
sudah kecoklatan

10. Masukan pitersali

3. Potong ikan
menjad 5
bagian

4.Siapkan bahan
yang telah disiapkan

7. ikan sudah
matang,
bersihkan pan
dengan tissue

8. Panaskan butter

11.Masak
sebentar
tuangkan
diatas ikan

12. Sajikan

Analisis Pada Game Cooking MASTER

Ulasan : ini adalah tahapan permainan menirukan , dilakukan dengan cara memberikan instruksi tertulis
dan lisan

4.1.5

Farming Simulator

Farming Simulator
1. Identitas Game
a) Nama Game Farming Simulator
b) Pembuat Game
Pengembang : GIANTS Software

Penerbit : GIANTS Software, Focus Home Interactive.
c) Genre
Simulasi, FPS (First Person Shooter)
d) Tema
Game ini bertemakan tentang Bertani, yang dimana Player bisa bertani, memelihara hewan
ternak, menanam dan merawat tanaman, dan menjual asset yang diciptakan dari pertanian.
e) Gameplay Umum
Farming Simulator adalah seri video game simulasi pertanian yang dikembangkan oleh Giants
Software. Lokasi didasarkan pada lingkungan Amerika dan Eropa. Pemain dapat bertani,
memelihara ternak, menanam tanaman, dan menjual aset yang diciptakan dari pertanian. Game
simulasi yang menjadikan player sebagai seorang farmer atau petani, namun bukan petani
sembarangan. Tidak hanya mengurus satu lahan, di dalam game ini, kamu akan mempunyai
banyak lahan berbeda dan terdapat banyak kendaraan serta alat-alat farming yang dapat kamu
gunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti traktor, dan lain sebagainya.

4.2 KAJIAN GAME PSIKOMOTORIK DENGAN XBOX
4.2.1 Kajian tentang teknologi Xbox
1.Xbox 360
Xbox 360 yang pada saat pengembangan dikenal dengan nama Xenon atau Xbox 2, adalah penerus
konsol permainan video Xbox milik Microsoft. Microsoft secara resmi memperkenalkannya di MTV pada
12 Mei 2005, dan informasi detail mengenai peluncuran dan permainan dibeberkan di akhir bulan yang
sama dalam Expo Electronic Entertainment (E3) yang terkenal. Saat dirilis pada 22 November 2005 di
Amerika Utara dan Puerto Rico, 2 Desember 2005 di Eropa dan 10 Desember 2005 di Jepang, Xbox 360
menjadi konsol pertama yang diluncurkan berbarengan untuk tiga daerah besar. Ia juga merupakan produk
pertama konsol permainan generasi terbaru dan akan bersaing dengan Sony PlayStation 3 dan Nintendo
Wii. Xbox 360 adalah konsol pertama yang dapat memutar film HD-DVD dengan membeli paketnya
terlebih dahulu, yang akan direlease kemudian. Xbox 360 juga adalah konsol pertama yang menggunakan
stik wireless. Andalan Xbox 360 adalah grafis dan kemampuan onlinenya. Xbox Live adalah salah satu
fitur online yang ditawarkan Microsoft selaku produsennya.Pada tahun 2010 Xbox 360 mempersembahkan
fitur software terbaru bernama Kinect.

Gambar 1 Xbox 360

2. Kinect
Kinect adalah perangkat input untuk mendeteksi gerakan yang diproduksi oleh Microsoft untuk
Video Game XBOX 360 dan PC dengan sistem operasi Windows. Dengan menggunakan kamera yang
mirip dengan webcam, memungkinkan

Kinect untuk menangkap gerakan pengguna yang akhirnya

pengguna tidak perlu menyentuh secara langsung controller game. Cukup dengan melakukan gerakangerakan yang alami.

2.1 Perkembangan Kinect
Teknologi Kinect pertama kali diluncurkan di Amerika Utara pada tanggal 4 November 2010, di
Eropa pada tanggal 10 November 2010, di Australia, New Zealand dan Singapura pada tanggal 18
November 2010 dan di Jepang pada tanggal 22 November 2010. Terhitung tanggal 29 November 2010
Kinect telah terjual sebanyak 2,5 Juta. Kinect PC berbeda dengan kinect Xbox 360, baik secara hardware
maupun software, demikian menurut sumber internal Microsoft. Microsoft mendesain khusus Kinect untuk
PC, menyesuaikan dengan karakter pemakaian komputer yang tentu berbeda dengan konsol game Xbox.
Kinect for Xbox 360 atau biasanya disebut Kinect (Dulunya di ketahui untuk Project Natal) adalah
“Controller-Free Gaming dan Gaming Experience” yang dibuat oleh Microsoft dan ditetapkan sebagai
kontrol untuk Video game platform Xbox 360. Kinect terus bersaing dengan Wii Remote dengan Wii
MotionPlus dan PlayStation Move. Dengan menggunakan PlayStation Eye sebagai sistem kontrol gerak
untuk Playstation 3, menjadikan Playstation 3 lebih nyaman untuk dimainkan.
Di bidang pendidikan, Microsoft mendemokan pemanfaatan Kinect untuk mendukung edukasi
lewat tayangan Sesame Street. Dengan aplikasi Kinect, anak-anak tidak cuma menonton video Sesame
Street, namun dapat berinteraksi langsung dengan karakter di layar TV.
2.2 Fitur-Fitur Kinect
Kinect memiliki fitur-fitur yang meliputi kamera RGB,depth sensor atau sensor kedalaman, dan
multi-array michrophone. Dari fitur-fitur tersebut, depth sensor merupakan fitur yang berperan dalam
membedakan Kinect dengan kamera. Depth sensor digunakan untuk mendapatkan data sebuah area dalam
bentuk 3D tanpa memperdulikan kondisi cahaya pada area tersebut.
Sensor Kinect berdasarkan pada optical lenses dan juga sensor Kinect memiliki beberapa
kekurangan, sensor Kinect dapat bekerja dengan baik pada kondisi sebagai berikut :


Horizontal viewing angle : 57 derajat



Vertical viewing angke : 43 derajat



Jarak terbaik untuk user menggunakan Kinect adalah 1.2 meter sampai 4 meter.



Depth range : 400mm (near mode) sampai 8000mm (standard mode).



Suhu 5 derajat sampai 35 derajat Celcius

2.2.1 RGB Camera
Default kamera RGB Kinect dapat streaming video menggunakan resolusi VGA 8-bit (640 × 480
piksel) dengan Bayer filter warna, tetapi hardware ini mampu resolusi hingga 1280x1024 (pada frame rate
yang lebih rendah ) dan format warna lain seperti UYVY.
RGB kamera berfungsi menangkap/merekam video yang berguna untuk merakam gesture yang
akan ditampilkan. Sama seperti webcam kamera pada umumnya kinect dapat merekam seluruh video
ataupun mengcapture per frame dengan screenshoot.
2.2.2 Depth Sensor
Depth kamera Kinect yang diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 2010 dengan akses langsung
ke informasi 3D dari tempat kejadian dan 8 software pendukung yang kuat, memberikan biaya
mengesankan kinerja yang efektif. Rentang deteksi efektif Kinect adalah sekitar 0,5 sampai 4,5 meter
dengan kisaran optimal dari 1,2-3,5 meter. Visual horisontal diajukan adalah 57 derajat, vertikal bidang
visual 43 derajat, dan entitas kisaran kemiringan ± 27 derajat, yang dalam semua hasil dalam bentuk frustum
cakupan.
Depth sensor mengabaikan pengenalan bagian-bagian dari wajah seperti mata, mulut ataupun
hidung sebagai penanda dan mengabaikan benda-benda di sekitarnya dengan memanfaatkan algoritma
tertentu.
2.2.3 Multi Array Microphone
Multi-array mikrofon adalah terdiri dari banyak mikrofon yang ada masing-masing di sisi lain di
sekitar permukaan kinect, merekam semua dari mereka , suara yang datang dari segala arah . Dalam kasus
Kinect yang kita miliki, 4 mikrofon di garis, tiga dari mereka di sisi kiri dan satu lagi di sebelah
kanan,semuanya ditempatkan di bawah device. Merupakan sebuah susunan yang dapat mengisolasikan
suara dari pemain dengan suara-suara lain yang ada di ruangan. Hal ini memungkinkan pemain game untuk
berada agak jauh dari microphone dan masih dapat menggunakan control suara. Seperti logika, jika kita
menempatkan mikrofon di tempat yang berbeda, suara akan tiba di instants yang berbeda-beda, dengan cara
itu kita dapat menghitung dari mana datang sumber suara jika kita mengambil ke perbedaan antara sinyal
mikrofon dan kecepatan suara di udara. Tapi bukan hanya kita dapat menghitung jika suara datang dari satu
sisi atau yang lain, juga dapat ditentukan aproximately posisinya.
2.2.4 Skeletal Tracking
Skeletal tracking adalah fitur yang disediakan oleh Kinect SDK. Skeletal Tracking memungkinkan
Kinect untuk mengenali user dan mengikuti pergerakannya. Dengan menggunakan kamera inframerah (IR),
Kinect dapat mengenali sampai dengan enam user dalam jangkauan . Dari jumlah tersebut, dua user dapat
dikenali hingga detail. Pemanfaatan Skeletal Tracking pada suatu aplikasi dapat memberikan posisi sendi
(skeleton joint) dari user yang dikenali dan mengikuti pergerakannya dari waktu ke waktu. Skeletal
Tracking dioptimalkan untuk mengenali user yang berdiri ataupun duduk, dan menghadap Kinect.

Kinect SDK menyediakan API (Application Programming Interface) untuk memudahkan
mengakses seluruh titik sendi. Dua puluh titik sendi yang dapat diakses dan diidentifikasi sesuai dengan
nama sendinya. Berikut adalah gambar yang merepresentasikan seluruh skeleton user yang menghadap
kinect membentuk dua puluh titik sendi.

Gambar 18 Skeleton User
2.3 Cara Kerja Kinect
Skeletal Tracking memungkinkan Kinect untuk mengenali user dan mengikuti pergerakannya.
Dengan menggunakan kamera inframerah (IR), Kinect dapat mengenali sampai dengan enam user dalam
jangkauan. Dari jumlah tersebut, dua user dapat dikenali hingga detail. Pemanfaatan Skeletal Tracking
pada suatu aplikasi dapat memberikan posisi sendi (skeleton joint) dari user yang dikenali dan mengikuti
pergerakannya dari waktu ke waktu. Skeletal Tracking dioprimalkan untuk mengenali user yang berdiri
ataupun duduk, dan menghadap Kinect.
Kinect SDK menyediakan API (Application Programming Interface) untuk memudahkan
mengakses seluruh titik sendi. Dua puluh titik sendi yang dapat diakses dan diidentifikasi sesuai dengan
nama sendinya. Alat ini memiliki sebuah kamera RGB, sensor kedalaman dan multi-array michrophone
yang dilengkapi software, yang mampu menyajikan pengenalan secara 3D pada seluruh tubuh dan juga
kemampuan pengenalan suara. Sensor kedalaman terdiri dari proyektor laser infrared yang
dikombinasikan dengan sensor CMOS yang menangkap data video dalam bentuk 3D pada kondisi cahaya

ambien. Jarak penginderaan dari sensor kedalaman dapat diatur, dan software Kinect secara otomatis
mampu melakukan kalibrasi pada sensor berdasarkan gameplay dan lingkungan fisik pemain, mampu
mengakomodasi adanya furnitur atau halangan lainnya.
Beberapa feature inti dari Microsoft Kinect for Windows meliputi:
1. Kinect Fusion memperkenalkan kemampuan untuk membuat model 3D secara live dan realtime, termasuk di dalamnya model manusia utuh dan juga obyek fisik.
2. Kinect Sencor dapat digerakkan di sekitar obyek untuk melakukan scan dan membangun
model 3D tersebut. Hasil scan dapat di-export dan digunakan di aplikasi lain.
3. Kinect Interactions akan memperluas feature gestur gerakan agar dapat dikembangkan lebih
lanjut oleh developer. Microsoft sendiri mengakui banyak developer yang menggunakan
Kinect sebagai fungsi untuk User Interface
Beberapa game yang telah memanfaatkan teknologi Kinect dalam penggunaannya ialah Motion
Sport, Dance Central, Kinect Sport, Your Shape Fitness Evolved, Kinect Adventure dan masih banyak
lagi. Selain itu Kinect biasanya digunakan oleh pengguna Xbox sebagai media olahraga. Adanya
permainan seperti Kinect Sport, Your Shape Fitness ini membuat penggunanya tidak perlu pergi keluar
rumah untuk berolahraga. Dan tentunya ini menjadi point tambah tersendiri bagi Kinect. Selain dibuat
dan digunakan untuk bermain, teknologi Kinect juga digunakan dalam dunia Rehab Medik.

4.2.2

Ekplorasi game Arung Jeram

Pada game arung jeram,
1. Sesi Tutorial , pemain diminta mengikuti gerakan –gerakan dasar yang dibutuhkan selama
permainan
2. Pada sesi bermain, level awal medan arung jeram mengandung sedikit tantangan dan gerakan
yang dibutuhkan relative tunggal ( goyang kiri , goyang kanan)
3. Pada level berikutnya gerakan tunggal bertambah dengan lompat dan merendah menghindar
rintangan pohon.
4. Pada level lebih tinggi, kombinasi gerakan dibutuhkan akibat medan yang semakin banyak
tantangan

4.2.3

Eksplorasi game Modern Dance
EKPLORASI GAME PADA KINECT – MODERN DANCE

Analisis
Ada dua mode
1. Avatar memimpin bergerak, player disuruh bermain mengikuti gerak
2. Avatar mengikuti gerakan pemain,
3. Tingkat kesulitan Dance nya mulai naik

.
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