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2 BAB II  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Game 

Menurut Ismail (2009) permainan dapat didefinisikan dalam dua arti, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Permainan adalah sebuah aktivitas bermain yang murni mencari kesenangan 

tanpa mencari menang atau kalah. 

2. Permainan diartikan sebagai aktivitas bermain yang dilakukan dalam rangka 

mencari kesenangan dan kepuasan, namun ditandai pencarian menang dan 

kalah. 

Permainan atau games adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan 

tertentu sehingga ada yang menang dan kalah, biasanya dalam konteks yang tidak 

serius dan dengan tujuan refreshing (Fahrul, 2010). 

Kemajuan teknologi membuat banyak permainan baru yang muncul setiap 

saatnya. Games adalah sebuah hal yang positif jika dilakukan dengan tidak 

berlebihan, tetapi hal yang beredar di kalangan orang tua bermain games adalah 

yang negatif Grant dan Kim (2003). Untuk mengubah konotasi negatif mengenai 

games yang ada, games dapat dikombinasikan atau dimasukkan sisi edukatif atau 

membuat games menjadi media edukasi. Menurut Arif (2009), suatu permainan 

dapat dilihat dari segi bentuk, dan cara bermainnya. Permainan yang digabungkan 

dengan edukasi memiliki dampak positif, antara lain sebagai berikut. 

1. Permainan memungkinkan adanya pertisipasi aktif dari siswa untuk belajar. 

2. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung.
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2.2 Genre Game 

Menurut Crawford (2003), genre game dapat dibagi menjadi beberapa 

genre, antara lain sebagai berikut. 

1. Action Shooting 

Game jenis ini sangat memerlukan kecepatan refleks, koordinasi mata-

tangan. 

2. Fighting 

Game jenis ini memerlukan kecepatan refleks dan koordinasi mata-tangan, 

dan harus dikombinasikan penguasaan jurus dari setiap karakter yang terdapat 

dalam game. 

3. Adventure 

Inti dari game ini adalah melakukan perjalanan untuk menyelesaikan sebuah 

misi sesuai jalan cerita yang terdapat dalam permainan itu sendiri. 

4. Strategy 

Game jenis ini memberikan pemain atas kendali dalam sebuah game untuk 

menciptakan sebuah strategi ataupun taktik untuk mengatasi setiap rintangan yang 

terdapat dalam permainan. 

5. Simulation 

Game jenis ini menggambarkan dunia di dalamnya sedekat mungkin dengan 

dunia nyata dan memperhatikan dengan detail berbagai faktor. 

6. Puzzle 

Game jenis ini menuntut pemainnya untuk memecahkan sebuah teka-teki, 

baik itu menyusun balok, menyamakan warna, memecahkan perhitungan 

matematika, dan lain-lain. 
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7. Sport Game 

Game ini merupakan adaptasi dari kenyataan, membutuhkan kelincahan dan 

juga strategi dalam memainkannya. Game berupa kompetisi antara dua pemain 

atau lebih. Pemain dapat berupa individu atau tim. 

8. Role Playing Game 

Game jenis ini sesuai dengan terjemahannya, bermain peran, memiliki 

penekanan pada tokoh/peran perwakilan pemain di dalam game, yang biasanya 

adalah tokoh utamanya. Seiring permainannya karakter tersebut dapat berubah dan 

berkembang ke arah yang diinginkan pemain dalam berbagai parameter yang 

biasanya ditentukan dengan naiknya level, baik dari status kepintaran, kecepatan 

dan kekuatan karakter, senjata yang semakin sakti, ataupun jumlah teman maupun 

makhluk peliharaan. 

9. Education 

Game edukasi merupakan paket software yang menciptakan kemampuan 

pada lingkungan game yang diberikan sebagai alat bantu untuk memotivasi atau 

membantu siswa untuk melalui prosedur game secara teliti untuk mengembangkan 

kemampuannya. 

2.3 Element Game Digital 

 Dalam setiap game didukung elemen-elemen yang membentuk menjadi 

sebuah permainan digital atau games. Menurut Duke (1980) terdapat sebanyak 11 

elemen di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Format 

Format adalah struktur yang terdapat dari sebuah game terdiri dari 

beberapa level. Level dalam game memiliki fungsinya masing-masing. 
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2. Peraturan 

Dalam sebuah permainan terdapat peraturan dan perjanjian yang harus 

diikuti dan tidak bisa diubah oleh pemainnya, sehingga pemain game harus 

mematuhi setiap peraturan yang terdapat di dalam game tersebut. 

3. Policy 

Policy didefinisikan sebagai aturan yang bisa diubah atau dipengaruhi oleh 

pemain. Dengan elemen ini pemain dapat menggunakan strategi dalam bermain 

game sesuai dengan kemampuannya. 

4. Skenario 

Skenario adalah alur cerita dalam sebuah games yang dapat berfungsi 

sebagai acuan yang berguna bagi pemain untuk bermain game. 

5. Event 

Event adalah sebuah tantangan yang harus dilewati oleh pemainnya dan 

event juga dapat berguna sebagai penambah keceriaan pemainnya. 

6. Roles 

Roles adalah aktivitas yang dilakukan pemain dalam sebuah permainan. 

Roles dapat berguna sebagai acuan untuk pemain melihat aturan dalam permainan.  

7. Decisions 

Dalam setiap permainan digital, pemain akan dihadapkan pada sebuah 

posisi yang mengharuskan untuk mengambil sebuah keputusan dalam permainan. 

8. Level 

Level adalah sebuah tingkat kesulitan yang ada dalam permainan agar 

permainan tersebut lebih menarik dan menumbuhkan rasa penasaran pemainnya. 

9. Score Model 
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Score merupakan informasi yang digunakan untuk menampilkan sebuah 

hasil yang sudah dicapai oleh pemain. 

10. Indicators 

Indicators merupakan sebuah pemberian hint kepada pemainnya terhadap 

pencapaian dalam sebuah permainan, agar pemain bisa selalu termotivasi dan 

tetap fokus pada permainan. 

11. Symbols 

Simbol adalah sebuah bentuk visual yang akan dilihat oleh pemain. Simbol 

yang bagus atau tepat penggunaannya akan membantu pemainnya dalam bermain 

game. 

2.4 Metode Simulasi 

Menurut Banks (1996), metode simulasi didefinisikan sebagai sekumpulan 

metode dan aplikasi untuk menirukan atau mempresentasikan perilaku dari suatu 

sistem nyata, yang biasanya dilakukan pada komputer dengan menggunakan 

perangkat lunak tertentu (Averill, 1991). Menurut Fegan (1991), simulasi 

merupakan proses perencanaan sebuah model dari sistem nyata dan melakukan 

experiment dengan model tersebut, dengan mengetahui perilaku dari sistem dan 

melakukan evaluasi berbagai macam strategi untuk operasi dari sistem tersebut. 

2.5 Dampak Game Simulasi 

 Menurut Edward (2009) game simulasi memiliki dampak yang positif 

antara lain sebagai berikut. 

1. Game banyak digunakan orang untuk mengajarkan suatu pengetahuan dan 

membangun keterampilan baik bidang edukasi, bisnis, maupun militer. 
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2. Menurut Murphy (2002), game efektif digunakan unutk membangun 

kemampuan matematika dan membaca pada anak. 

2.6 Media Pengenalan 

Media pengenalan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar (Massaro, 

2006). Media pengenalan memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk manusia, 

materi, atau kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Gerlach dan Ely, 

1980). 

 Menurut Asnawir (2002), media pengenalan dapat memiliki beberapa 

fungsi, antara lain sebagai berikut. 

1. Membantu memudahkan belajar bagi siswa atau mahasiswa dan membantu 

memudahkan mengajar bagi guru atau dosen. 

2. Memberikan pengalaman lebih nyata. 

3. Menarik perhatian siswa lebih besar. 

4. Semua indra murid dapat diaktifkan. 

5. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 

6. Dapat membangkitkan dunia teori dengan realita. 

2.7 Android Platform 

Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat 

terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android bisa digunakan oleh 

setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkatnya (Lee, 2011). 
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Sedangkan menurut Arifianto (2011), Android merupakan perangkat bergerak 

pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Android merupakan 

sistem operasi berbasis pada Linux dan dijalankan pada smartphone yang 

memiliki keleluasaan bagi pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasi 

pada sistem Android. 

2.8 Pengukuran Minat ARCS 

Minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu faktor setelah melihat, 

mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan 

yang diinginkan (Belly, dkk 2006). Minat belajar adalah suatu kerangka mental 

yang terdiri dari kombinasi gerak perpaduan dan campuran dari perasaan, 

prasangka, cemas dan kecenderungan-kecenderungan lain yang biasa 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Sukardi, 1987). 

 Berdasarkan model diajukan John Keller yang telah membuat sebuah 

instrumental pengukuran minat dan motivasi minat belajar dapat didasari dengan 

empat komponen utama, sesuai dengan nama model ARCS yaitu (Keller, 2006) 

1. Attention (Perhatian) 

Dalam kegiatan pembelajaran minat tidak hanya harus dibangkitkan 

melainkan juga harus dipelihara selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2. Relevance (Relevansi) 

Berhubungan dengan kesesuaian antara materi pembelajaran yang 

disajikan dengan pengalaman belajar. 

3. Confidence (Percaya diri) 
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Berhubungan dengan sikap percaya, yakni akan berhasil atau yang 

berhubungan dengan harapan untuk berhasil. 

4. Satisfaction (Kepuasan) 

Rasa puas dapat timbul dari dalam diri individu sendiri yang disebut 

kebanggaan intristik individu merasa puas dan bangga telah berhasil mengerjakan, 

mencapai atau mendapatkan sesuatu. 

Tabel 2.1 Pedoman Penilaian Skor ARCS 

Kriteria Skor 

Pernyataan  positif Pernyataan negatif 

Sangat setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Netral (N) 3 3 

Tidak setuju (TS) 2 4 

Sangat tidak setuju (STS) 1 5 

 

Tabel 2.1 adalah pedoman skoring angket minat ARCS (Sihaloho, 2013). 

Pernyataan positif dengan kriteria sangat setuju deiberi nilai 5 sampai kriteria 

sangat tidak setuju diberi nilai 1. Penilaian pernyataan negatif terbalik dari 

pernyataan positif, dimulai dengan skala 1 untuk sangat setuju sampai skala 5 

untuk sangat tidak setuju 

Skor Rata− rata =
 Jumlah Skor responden

   Pernyataan ∗ Responden
 

...Rumus 2.1 

 Rumus 2.1 menunjukkan rumus untuk menghitung skor akhir dari model 

ARCS dalam pengukuran minat (Sihaloho, 2013). Skor rerata dapat dihasilkan 

dari penjumlahan semua pernyataan positif dengan negatif dan dibagi dengan 

pernyataan dikali dengan jumlah koresponden. 
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Tabel 2.2 Pengelompokan Kategori Minat Model ARCS 

Skor rata-rata Kategori 

1,00 – 1,49 Tidak baik 

1,50 – 2,49 Kurang baik 

2,50 – 3,49 Cukup baik 

3,50 – 4,49 Baik 

4,50 – 5,00 Sangat baik 

 

 Tabel 2.2 ini menunjukkan suatu kriteria dari sebuah range nilai dari 

pengelompokan pengukuran minat ARCS (Sihaloho, 2013). Kriteria dibagi 

menjadi 5 kelompok dengan skala 1 sampai 5, skala 1 dengan kategori Tidak Baik 

sampai skala 5 dengan kategori Sangat Baik. 

2.9 Skala Likert 

 Skala likert adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap dan pendapat seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2010). Menurut Trochim (2006), dengan skala likert data dapat lebih 

mudah diolah dan dipetakan ke dalam suatu kesimpulan. 

 

Skor Akhir = (((Jumlah Jawaban Sangat setuju * 5) + (Jumlah Jawaban Setuju * 

4) + (Jumlah Jawaban Netral * 3) + (Jumlah Jawaban Tidak setuju * 2) + (Jumlah 

Jawaban Sangat tidak setuju * 1)) / Jumlah Seluruh Jawaban ) * 100% 

...Rumus 2.2 

 Rumus 2.2 menunjukkan cara perhitungan menggunakan skala likert 

(Sulistiowati, 2011). 

 

 

 

Rancang bangun...,Rendy,FTI UMN,2017



15 

 

Tabel 2.3 Data Hasil Kuesioner Oleh Sulistiowati (2011) 

(Sulistiowati, Contoh Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Pelanggan Salon 

Handayani) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat setuju 193 25.74% 

Setuju 319 42.53% 

Netral 207 27.6% 

Tidak Setuju 25 3.33% 

Sangat tidak setuju 6 0.8% 

Total 750 100% 

 

 Berikut adalah contoh cara menghitung hasil pengamatan secara manual 

dengan menggunakan skala likert (Sulistiowati, 2011). 

1. Total skor untuk 193 orang yang menjawab sangat setuju adalah 193*5 = 965. 

2. Total skor untuk 319 orang yang menjawab setuju adalah 319*4 = 1276. 

3. Total skor untuk 207 orang yang menjawab netral adalah 207*3 = 621. 

4. Total skor untuk 25 orang yang menjawab tidak setuju adalah 25*2 = 50 

5. Total skor untuk 6 orang yang menjawab sangat tidak setuju adalah 6*1 = 6. 

6. Total skor keseluruhan adalah 965 + 1276 + 621 + 50 + 6 = 2918.  

Jumlah skor ideal untuk pertanyaan yang diajukan ke responden adalah sebagai 

berikut. 

1. Skor tertinggi adalah 5*750 = 3750 (Sangat setuju). 

2. Skor terendah adalah 1*750 = 750 (Sangat tidak setuju). 

Interpretasi skor contoh hasil pengamatan adalah 2918 / 3750 * 100% = 77,81% 

Baik. 

2.10 Algoritma Fisher-Yates 

Menurut Exridores dan Sopryadi (2012), algoritma Fisher-Yates Shuffle 

merupakan metode pengacakan yang lebih baik atau dapat dikatakan sesuai untuk 
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pengacakan, dengan waktu eksekusi yang cepat serta tidak memerlukan waktu 

yang lama untuk melakukan suatu pengacakan. Algoritma Fisher-Yates Shuffle 

digunakan untuk mengubah urutan masukan yang diberikan secara acak dan 

permutasi yang dihasilkan oleh algoritma ini muncul dengan probabilitas yang 

sama (Farisi, 2015). 

Gambar 2.1 Hasil Perbandingan Fisher-Yates Shuffle dengan Naive Shuffle 

(Sumber: https://blog.codinghorror.com/the-danger-of-naivete) 

Menurut Atwood (2007), Fisher-Yates Shuffle lebih baik dari algoritma 

Naive Shuffle. Pada Gambar 2.1 Fisher-Yates Shuffle memiliki rata-rata 

kemunculan kombinasi acakan yang hampir sama dibandingkan dengan Naive 

Shuffle yang memiliki kombinasi tertentu yang sering muncul. Percobaan tersebut 

mencoba mengacak 4 digit angka sebanyak 600.000 kali. 

 Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam algoritma Fisher-Yates 

Shuffle menurut  Exridores dan Sopryadi (2012). 

1. Tuliskan angka dari 1 sampai N. 

2. Pilih sebuah angka acak K di antara 1 sampai dengan jumlah angka yang belum 

dicoret. 
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3. Dihitung dari awal, coret angka K yang belum dicoret, dan tuliskan angka 

tersebut di lain tempat. 

4. Ulangi langkah 2 dan langkah 3 sampai semua angka sudah tercoret. Urutan 

angka yang dituliskan pada langkah 3 adalah permutasi acak dari angka awal. 

Tabel 2.4 Contoh Pengerjaan Algoritma Fisher-Yates Shuffle. 

Range Roll Scratch Result 

  12345678  

1-8 5 1234867 5 

1-7 3 127486 35 

1-6 4 12768 435 

1-5 5 1276 8435 

1-4 2 167 28435 

1-3 3 16 728435 

1-2 1 6 1728435 

Hasil Pengacakan :  61728435 
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