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ABSTRAK 

 

PAULINA ITU. Aplikasi Game Kuis Media Pembelajaran Tematik Berbasis Web 

Pada Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kupang. Dibimbing oleh Emanuel 

Safirman Bata dan Yohanes Suban Belutowe 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia 

disebut sebagai negara yang memiliki tanah subur dan banyak memiliki 

keanekaragaman hayati yang melimpah. Daerahnya mulai dari Sabang sampai 

Marauke beragam kekayaan alam tersebar merata, mulai dari flora, fauna, dan 

masih banyak lainya. Berbagai jenis tanaman ada di Indonesia, mulai dari jenis 

tanaman herbal atau obat-obatan, tanaman rempah-rempah, sayur-sayuran, dan 

masih banyak lainya. Selain memiliki keberagaman tumbuh-tumbuhan Indonesia 

juga memiliki keanekaragaman hewan yang sangat unik dan memeiliki ciri khusus 

yang spesial, mulai dari cara mereka untuk bertahan hidup seperti berkembang biak, 

cara beradaptasi dan jenis makanan yang disukai. Indonesia juga dikenal sebagai 

negara kepulauan yang memiliki banyak keberagaman suku budaya serta tradisi 

yang diwarisi oleh leluhur kepada tiap-tiap daerah, seperti rumah adat, bahasa 

tradisional, Tarian adat dan masih banyak lagi. Masih banyak anak-anak yang 

belum mengetahui hal tersebut, terlebih khusus anak-anak di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 2 Kupang, hal tersebut disebabkan kurangnya informasi dan 

metode pembelajaran yang lama, dengan demikian penulis berinisiatif membuat 

game edukasi berjenis kuis. Tujuannya yaitu agar bisa memperkenalkan flora, 

fauna, dan budaya Indonesia beserta dengan klafisikasinya kepada anak-anak 

Sekolah Dasar Muhammdiyah 2 Kupang dengan metode yang baru, sehingga 

diharapkan dengan inovasi tersebut dapat membantu meningkatkan keinginan 

anak-anak Sekolah Dasar Muhammdiyah 2 Kupang untuk belajar dan mengenal 

keberagaman flora, fauna dan budaya yang ada di Indonesia. Metode penelitian 

yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah metode analisis 

deskriptif, dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan 

studi pustaka. Pembuatan game edukasi ini menggunakan Bustrap, PHP, dan java. 

Game ini merupakan game dengan genre trivia atau permainan yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan atau kuis, dan user berusaha untuk menjawab pertanyaan 

yang dianggap benar. Sebelum memulai kusi game ini telah menyediakan materi 

agar user diperbolehkan untuk belajar terlebihdahulu sebelum bermain. Pada tahap 

pembuatan game terdapat beberapa tahap seperti pengumpulan data, dan 

perancangan tampilan antar muka. Hasil dari laporan ini yaitu dengan adanya game 

edukasi kuis tematik ini dapat membantu meningkatkan minat belajar anak-anak 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kupang. 

 

Kata kunci: Aplikasi, Game kuis, Tematik  
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ABSTRACT 

 

PAULINA Itu. Web-Based Thematic Learning Media Quiz Game Application at 

Muhammadiyah 2 Kupang Primary School. Supervised by Emanuel Safirman 

Bata and Yohanes Suban Belutowe 

 

 Indonesia is a country rich in natural resources. Indonesia is referred to as a 

country that has fertile soil and has abundant biodiversity. The area from Sabang 

to Marauke has a variety of natural wealth spread evenly, ranging from flora, 

fauna, and many others. Various types of plants exist in Indonesia, ranging from 

types of herbal or medicinal plants, spice plants, vegetables, and many others. In 

addition to having a diversity of plants, Indonesia also has a diversity of animals 

that are very unique and have special special characteristics, starting from their 

way of surviving such as breeding, adapting and the type of food they like. Indonesia 

is also known as an archipelagic country that has a lot of ethnic diversity, cultures 

and traditions inherited by their ancestors to each region, such as traditional 

houses, traditional languages, traditional dances and many more. There are still 

many children who do not know this, especially children at Muhammadiyah 2 

Kupang Primary School, this is due to the lack of information and old learning 

methods, thus the author took the initiative to create a quiz-type educational game. 

The goal is to introduce Indonesian flora, fauna, and culture along with their 

classification to the children of  Muhammdiyah 2 Kupang Primary School with a 

new method, so it is hoped that this innovation can help increase the desire of the 

children of  Muhammdiyah 2 Kupang Primary School to learn and recognize the 

diversity of flora. , fauna and culture in Indonesia. The research method used in 

completing this final project is descriptive analysis method, by conducting data 

collection techniques of observation, interviews and literature study. Making this 

educational game using Bustrap, PHP, and java. This game is a game with the 

trivia genre or a game that contains questions or quizzes, and the user tries to 

answer questions that are considered correct. Before starting the game, this game 

has provided material so that users are allowed to learn before playing. At the game 

development stage, there are several stages such as data collection, and interface 

design. The result of this report is that this thematic quiz educational game can help 

increase interest in learning for the children of Muhammadiyah 2 Kupang Primary 

School. 

 

Keywords: Application, Quiz Game, Thematic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan game di dunia semakin pesat tidak terkecuali di Indonesia. 

Game saat ini sudah menjadi alternatif hiburan bagi semua kalangan usia. Bagi 

sebagian orang, berpikir apabila anak bermain game, itu akan membuat anak 

kecanduan bermain game dan lupa akan waktu untuk belajar. Industri 

pengembangan game juga sudah menjadi suatu hal yang menjanjikan, terbukti 

dengan adanya perusahaan pengembang dan pemroduksi game di Amerika, Eropa, 

dan Asia game dibuat dengan suatu tujuan tertentu. Tujuan pembuatan game antara 

lain education (mendidik), game ini akan lebih diutamakan untuk mendukung 

proses belajar dengan konsep bermain sambil belajar. 

  Menurut (Handriyantini, 2009) game edukasi adalah permainan yang 

dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan 

konsentrasi dan memecahkan masalah. Game yang memiliki konten pendidikan 

lebih dikenal dengan istilah game edukasi. Salah satu tipe game edukasi adalah 

game kuis, game edukasi berjenis kuis ini merupakan bentuk permainan atau 

pikiran yang mana pemain sebagai individu atau dalam tim berusaha untuk 

menjawab pertanyaan dengan benar dan bertujuan untuk memancing minat belajar 

anak. Shingga dengan perasaaan senang diharapkan siswa lebih muda memahami 

dan mengingat pelajaran yang diajarkan. Selain itu kuis merupakan penilaian 

singkat yang digunakan dalam bidang pendidikan, untuk mengukur pertumbuhan 

dalam pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.  

Menurut para ahli Kemp dan Dyton (Erwin, 2011) manfaat game dalam 

media pembelajaran adalah, sebagai penyeragaman penyampaian materi 

pembelajaran, proses pembelajaran yang lebih menarik, proses belajar siswa 

menjadi lebih interaktif, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, proses belajar 

dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dan sikap positif siswa terhadap bahan 

pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri dapat ditingkatkan. 

 Menurut Salman  (2011) media adalah  segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. Game kuis adalah salah satu media yang dibuat dalam bentuk 

aplikasi yang cukup bagus dan mudah digunakan oleh anak dalam memainkanya. 

Kelebihan game kuis dengan game yang lainnya yaitu game kuis lebih bermanfaat 

bagi anak, karena game ini bukan hanya untuk hiburan saja melainkan sebagai 

pembelajaran agar anak lebih kreatif dalam berpikir. Indonesia merupakan salah 

negara hutan hujan tropis di benua Asia yang terbentang luas dari Sabang sampai 

Marauke dan memiliki tingkat kesuburan yang sangat baik. Jadi tidak diragukan 

lagi bahwa Indonesia memiliki berbagai macam tumbuhan yang sangat beragam 

dan unik dan sangat disayangkan jika keberagaman tumbuh-tumbuhan itu tidak 

diketahui oleh anak-anak generasi penerus bangsa. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan siswa-siswi yang ada di SD Muhammadiyah 2 Kupang faktanya mereka 

belum terlalu mengenal dan mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang ada di 

Indonesia, dan mereka hanya mengenal tumbuhan yang ada di lingkungan meraka 
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sendiri yang bisa di konsumsi, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain 

memiliki keberagaman flora Indonesia juga memiliki keberagaman pada fauna 

yang begitu unik dengan cirinya masing-masing, serta memiliki keberagaman 

budaya seperti pakian adat dari masing-masing daerah, tarian adat dan juga rumah 

adat yang menjadi ciri khas dari setiap daerah. Pada saat melakukan pengenalan 

Flora, Fauna dan keberagaman tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia mereka 

merasa kurang tertarik dan enggan untuk belajar. Hal itu disebabkan karena SD 

Muhammadiyah 2 Kupang proses pembelajaranya masi bersifat konvensional yaitu, 

proses pembelajarannya masih berpedoman dengan proses pembelajaran yang lama 

yaitu menggunakan buku sebagai media tunggal dalam proses pembelajaran, 

sehingga menyebabkan anak menjadi bosan dan jenuh. 

Berdasarkan uraian di atas, muncul sebuah ide membuat aplikasi game kuis 

media pembelajaran tematik berbasis web pada SD Muhammdiyah 2 Kupang. 

Untuk menumbuhkan rasa ketertarikan siswa untuk belajar mengenal jenis-jenis 

tumbuhan, diantaranya mereka bisa membedakan mana tumbuhan yang berbatang 

kayu dan yang tidak berbatang kayu, tumbuhan yang berbunga dan tidak berbunga 

tumbuhan  yang memproduksi benih dan yang memproduksi spora, tumbuhan yang 

berbuah dan yang tidak berbuah serta mengetahui tumbuhan yang bermanfaat dan 

yang berbahaya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mereka bisa mengenal dan 

membedakan mana hewan ungas dan bukan hewan unggas, omnivora dan karnivora 

serta cara perkembang biakan dari masing-masing hewan. Selain itu anak-anak juga 

bisa membedakan keberagaman budaya yang diwariskan secara turun temurun dari 

tiap-tiap daerah mulai membedakan alat musik tradisional, pakiyan adat dan rumah 

adat serta warisan lainya. Materi mengenai flora,  fauna dan keunikan keberagaman 

budaya menjadi topik dalam proyek akhir ini dikarenakan, hal yang paling dekat 

dengan lingkungan sekitar anak-anak adalah tumbuh-tumbuhan, hewan dan juga 

tradisi budaya yang berada disekitar mereka. Anak-anak harus diajarkan untuk 

mancintai lingkungan mereka dimulai sejak dini, karena mencintai tumbuhan dan 

hewan sejak dini akan berpengaruh untuk lingkungan sekitar dan kehidupan 

makhluk hidup di bumi, serta pengenalan tradisi warisan budaya juga harus diajar 

dan ditanam sejak dini bagi anak. Jika anak-anak mengerti membedakan jenis-jenis 

tumbuhan, hewan dan keberagaman tradisi budaya dari masing-masing daerah 

anak-anak juga akan mengerti bagimana cara merawat tumbuhan, hewan yang ada 

dibumi dan juga akan melestrikan, menghormati, serta menghargai tradisi budaya 

dimanapun mereka berada. Begitu banyak jenis tumbuhan, hewan dan juga 

keberagaman tradisi budaya yang ada disekitar mereka sehingga tidak 

memungkinkan untuk dibawa ke sekolah satu persatu untuk bahan praktek dikelas. 

Dengan menggunakan tablet  mereka bisa mengenal jenis tumbuhan, hewan dan 

juga tradisi budaya secara visual tanpa harus membawa tumbuhan atau hewan yang 

hidup, serta alat-alat tradisi budaya untuk bahan praktek dikelas. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka rumusan masalah pada proyek akhir 

ini adalah bagaimana membuat aplikasi game kuis media pembelajaran tematik 

berbasis web pada SD Muhammadiyah 2 Kupang. 
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1.3. Batasan Masalah 

         Adapun batasan masalah dalam suatu kajian sangatlah penting dalam 

mentukan arah tujuan penulisan. Oleh karena itu dalam tugas akhir yang bejudul 

Aplikasi Game Kuis Media Pembelajaran Tematik Berbasis Web Pada SD 

Muhammdiyah 2 Kupang penulis membatasi pembahasan sebagai beikut: 

a. Game kuis ini ditujukan untuk anak usia SD. 

b. Game kuis ini bersifat single player dan online. 

c. Materi game kuis ini hanya membahas bagian tumbuhan dan hewan yang dapat 

dilihat dengan kasat mata seperti (akar, batang, daun bunga serta sistem 

perkembangbiakan) tidak sampai pada pembahasan tentang sel atau jaringan 

seperti (dinding sel dan pembentukan dinding sel), dan untuk hewan seperti 

(jenis makanan, cara berkembang biak dan nama hewan) dan untuk keberagaman  

tradisi budaya membahas tentang pengenalan pakian adat, alat musik tradisional, 

rumah adat,dan traian tradisional dari masing-masing daerah. 

 

1.4. Tujuan 

         Pada tugas akhir ini memiliki tujuan, yaitu membuat aplikasi game kuis media 

pembelajaran tematik berbasis web pada SD Muhammdiyah 2 Kupang. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

 

2.1. Gambaran Umum Instansi      

 SD Muhammadiyah 2 Kupang terletak di Jl. K. H. Ahmad Dahlan No.2, 

Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 

gambaran mengenai sejarah, struktur organisasi dan job deskripsi, dan sistem yang 

sedang berjalan antara lain sebagai brikut: 

 

2.1.1 Sejarah Intansi        

 SD Muhammadiyah 2 Kupang merupakan salah satu sekolah yang didirikan 

oleh Muhammadiyah di Nusa Tengara Timur pada tahun 2000 dan memiliki ijin 

operasional pada tahun 20003. Sejak berdirinya SD Muhammadiyah 2 Kupang kini, 

sudah sebanyak 4 orang yang menjabat sebagai kepala sekolah  di SD 

Muhammadiyah 2 Kupang yaitu: 

1. Ma’ruf Peni, S.Pd                                :  2000-2004 

2. Hj.Nur Nellys Pua Upa, S.Pd              :  2004-2013 

3. Surahman Husein, S.Pd                       :  2013-2018 

4. Marjan, S.Pd                                        :  2018- sekarang 

1. visi dan misi yang di miliki oleh SD Muhammadiyah 2 Kupang sebagai berikut: 

a. Visi: SD Muhammadiyah 2 Kupang memiliki 3 visi yaitu:  

1. Unggul dalam mutu.  

2. Tekun dalam ibadah. 

3. Cinta al-quran. 

b. Misi: SD Muhammadiyah 2 Kupang memiliki 7 misi yaitu: 

1. Meningkatkan takwaan kepada agama yang dianut. 

2. Meninggakatkan kecintaan terhadap al-quran. 

3. Menyiapkan siswa untuk meningkatkan nilai prestasi belajar. 

4. Mendorong siswa untuk mengenal daerah dan bangsa. 

5. Mengupayakan kesejahteraan bagi guru dan karyawan/karyawati 

6. Menumbuhkan semangat kekeluargaan antara pihak sekolah,wali murid 

dan masyarakat lingkungan sekolah. 

7. Mencintai kebersihan diri dan lingkungan sekolah. 

 

2.1.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi  

Struktur organisasi merupakan kerangka dari suatu organisasi itu sendiri. 

Dalam struktur organisasi tergambar jelas tugas wewenang dan tanggung jawab 

tiap-tiap anggota organisasi. Didalam struktur organisasi ini, aktifitas pimpinan dan 

dan setiap anggota atau stafnya harus berpedoman pada struktur organisasi yang 

dibuat agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi SD Muhammadiyah 2 Kupang 

 

Adapun pembagian tugas individu masing-masing unsur berdasarkan 

struktur organisasi SD Muhammadiyah 2 Kupang: 

 

1. Kepala Sekolah       

 Bertugas sebagai pendidik, manager, pengelola administrator (pendorong), 

pengayom dan pembimbing. Kepala sekolah mempunyai tugas menyusun rencana 

dan program sekolah, membina kesiswaan, pembelajaran dan ketenangan, 

administrasi sekolah serta membina dan melaksanakan kerja sama hubungan 

dengan masyarakat. 

 

2. Wakil Kepala Sekolah      

 Bertugas untuk membantu kepala sekolah dalam urusan kurikulum, 

kesiswaan, sarana prasarana dan humas. Selain itu wakil kepala sekolah juga 

bertugas untuk melakukan perorganisasian, pengarahan, penilaian, identifikasi dan 

pengumpulan data, membuat dan melaksanakan program kegiatan, menyususn 

perencanaan, pengawasan, dan ketenagakerjaan. 

 

3. Wali Kelas 

Wali kelas mempunyai tugas untuk mengawasi kelas tertentu dan 

memeberikan informasi yang berkenan dengan sekolah, dan penanggung jawab 

dinamika pembelajaran dikelas tertentu.Wali kelas juga berperan penting untuk 

menghubungkan antara sekolah, siswa, dan wali murid. Selain, itu wali kelas juga 

sebagai pembimbing, yang mana harus mampu mewujudkan disiplin kelas dan 

membangkitkan gairah belajar siswa untuk terus berprestasi dan juga bertugas 

untuk menyelenggarakan pengadministrasian kelas seperti mutasi siswa, absen 
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siswa, dena tempat duduk, buku rapor, menyusun organisai kepengurusan kelas dan 

lain-lain yang berhubungan dengan kelas. 

 

4. Tata Usaha Atau Bendahara 

Melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, dan 

kerumahtanggaan sekolah. 

 

5. Guru Mata Pelajaran 

Tugas dari guru mata pelajaran adalah membuat  perangkat pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses 

belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir serta melaksanakan analisis 

hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program prbaikan dan 

pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan bimbing 

(pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti 

kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas 

tertentu di sekolah, mengadakan pengembangan program pengajarannya yang 

menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, 

mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. 

 

6. Komite  

Komite sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan 

di sekolah. Dalam permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 disebutkan 

bahwa komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite juga bertugas 

memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan 

terkait: 

a. Kebijakan dan program sekolah. 

b. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau rencana kerja dan 

anggaran sekolah (RAPBS/RKAS). 

c. Kriteria kinerja sekolah. 

d. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah. 

e. Kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain. 

 

7. Bendahara Bos 

Tugas dari bendarahara bos yaitu: 

a. Menerima dan menyimpan uang penyaluran dana bos. 

b. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana bos. 

c. Mencatat penerimaan dan belanja dana bos pada kas umum dan kas pembantu. 

d. Membayar belanja menggunakan dana bos. 

e. Menyampaikan buku kas pembantu dan kas umum setiap bulannya. 

f. Membuat dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana bos 

setiap bulannya. 

g. Membuat dan menyiapkan laporan realisasi per semester. 

h. Membuat laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana 

bos. 
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i. Menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana bos. 

j. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

8. Operator 

Tugas dari operator sekolah yaitu: 

a. Mengelola aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). 

b. Mengelola aplikasi PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan). 

c. Mengelola aplikasi SPM (Standar Pelayanan Minimal). 

d. Pengajuan KIP untuk pelaksanaan program PIP. 

e. Pelayanan administrasi tata usaha. 

f. Verifikasi dan validasi peserta didik. 

g. Mengelola aplikasi BIOUN. 

h. Mengelola inventarsi sarana dan pra sarana. 

i. Mengelola aplikasi sekolah kita. 

 

9. Satpam 

Tugas dari satpam sekoalah yaitu: 

a. Mengisi buku kegiatan harian. 

b. Membuka dan menutup pintu gerbang sekolah. 

c. Menjaga keamanan selama kegitan KBM. 

d. Menerima dan mencatat kedatangan tamu selama KBM berlangsung. 

e. Mencatat identitas tamu sekolah. 

f. Mengatur kendaraan di depan sekolah waktu siswa datang dan pulang. 

g. Menjaga kebersihan lingkungan. 

 

10. Penjaga sekolah dan komputer 

Tugas dari penjaga sekolah yaitu: 

a. Mengatasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban sekolah. 

b. Menjaga keamanan dan ketenangan  kompleks sekolah siang dan malam. 

c. Membersihkan halaman sekolah sebelum KBM berlangsung. 

 

11. Siswa 

Tugas dari siswa yaitu: 

a.  Menajaga kebersihan dan keamanan sekolah. 

b.  Membantu melancarkan proses belajar mengajar di kelas. 

c.  Menjaga nama baik sekolah. 

d.  Menggunakan fasilitas yang disediakan di sekolah. 

e.  Mengikuti atau menaati aturan sekolah. 

 

2.1.3  Sistem yang sedang berjalan       

Sistem kurikulum yang sedang berjalan di SD Muhammadiyah 2 Kupang 

adalah kurikulum 2013. K-13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem 

pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 masuk dalam 

masa pencobaan pada tahun 2016 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi 
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sekolah rintisan. Pada tahun 2016-2017 tepatnya sekitar pertengahan tahun 2016 

kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah dasar yakni pada 

kelas l dan VI . Sedangkan pada tahun 2017 kurikulum 2013 sudah diterapkan pada 

kelas l, II, III, IV, V, VI. K13 memiliki empat aspek, yaitu aspek pengetahuan, 

aspek keterampilan, aspek sikap dan prilaku. Didalam K13 terutama didalam materi 

pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. 

Materi yang dirampingkan terlihat didalam materi Bahasa Indonesia, IPS dan 

PPKn, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika. 

 

2.2. Tinjauan Umum Aplikasi Game Kuis      

 Adapun Tinjuan umum mengenai judul laporan tugas akhir yang diambil 

antara lain sebgai berikut: 

 

2.2.1  Aplikasi        

 Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, dan 

penggunaan. Selain itu aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna, pengertian aplikasi menurut Yan 

Tirtobisono (1999) adalah istilah yang digunakaan oleh pengguna komputer untuk 

memecahkan masalah. Istilah aplikasi dipasangkan dengan suatu perangkat lunak 

contohnya Microsoft Visual Basic yang bisa memberikan makna atau arti baru yaitu 

suatu program yang dibuat untuk menangani masalah tertentu.  

 

2.2.2. Game Kuis         

 Menurut Jasson (2009) Game kuis merupakan salah satu bentuk permainan 

edukasi yang mana pemain sebagai individu atau dalam tim berusaha untuk 

menjawab pertanyaan dengan benar. 

 

2.2.3. Media Pembelajaran       

 Menurut Arsyad (2011) Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik 

yang dapat merangsang pikiran, perasaan dan perhatian dan kemauan berupa 

permainan tebak gambar, tebak animasi maupun tebak kata, sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar 

 

2.2.4. Tematik        

 Tematik merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa mata 

pelajaran secara terpadu dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

kepada siswa. Menurut Majid (2014) pembelajarn tematik yaitu pembelajaran yang 

menggabungkan satu konsep, dalam beberapa bidang studi  yang berbeda, dengan 

harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. 

 

2.2.5. Web         

 Menurut Sibero (2013) web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan 

dokumen yang digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar,  

multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Sedangkan menurut 

Kustiyahningsih dan Devie (2011) web merupakan salah satu layanan yang didapat 
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oleh pemakai komputer yang terhubung dengan fasilitas hypertext untuk 

menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi dan multimedia lainnya. 

Berdasarkan dari teori tersebut, penulis menarik kesimpulan web adalah fasilitas 

hypertekt untuk menampilkan data dan berisikan dokumen-dokumen. 

 

2.3. Tinjauan Umum Software     

 Adapun tinjauan umum software yang akan digunakan dalam pembuatan 

game edukasi  antara lain sebagai berikut: 

 

2.3.1. PHP                 

Menurut Supono dan Putratama (2018: 1) PHP Merupakan bahasa 

pemograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data 

dinamis. PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded scriptlanguage 

artinya sintaks-sintaks dan perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan 

oleh server tapi disertakan pada halaman HTML biasa. Aplikasi-aplikasi yang 

dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser tetapi 

prosesnya secara keseluruhan dijalankan diserver, pada prinsipnya server akan 

bekerja apabila ada permintaan dari client. Dalam hal ini client menggunakan kode-

kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke server. 

 

2.3.2  JAVASCRIPT       

 Menurut Sibero (2013:150) mengatakan bahwa javascript adalah bahasa 

yang berbentuk kumpulan skrip yang fungsinya digunakan untuk menambahkan 

interaksi antara halaman web. Javascript dijalankan pada sisi klien yang akan 

memberikan kemampuan fitur-fitur tambahan halaman web yang lebih baik 

dibandingkan fitur-fitur yang terdapat pada HTML. 

 

2.3.3  MYSQL         

 Menurut Risnandar (2013:92)  mengatakan bahwa mysql adalah program 

databases server yang mampu menerima dan mengirimkan data dengan sangat 

cepat, multi user serta menggunakan perintah standar SQL (structured query  

language) dan dan digunakan sebagai clien maupun server.  

 

2.3.4. Balsamiq Mockups 

Menurut (Hanifah, 2015) mengatakan bahwa balsamiq Mockups adalah 

salah satu software yang digunakan dalam pembuatan desain atau prototyping 

dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Dengan menggunakan 

Balsamiq Mockup memudahkan pengguna dalam pembuatan user interface karena 

Balsamiq Mockup sudah menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam 

membuat desain prototyping aplikasi yang akan dibuat. Software ini berfokus pada 

konten yang ingin digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

 

2.3.5. Microsoft Visio 

Menurut Helmers dalam bukunya yang berjudul Microsoft Visio 2013 

mengatakan Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering 

digunakan untuk membuat diagram, diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan 
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yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor 

untuk membuat diagram-diagramnya. 

 

2.3.6. Bosstrap 

Menurut (Eko, 2016), bootstrap merupakan salah satu framework HTML, 

CSS, dan, JS yang digunakan untuk membuat website yang bersifat responsif atau 

bisa menyesuaikan tampilan layoutnya, berdasarkan ukuran viewport dari device 

pengaksesnya, mulai dari smartphone, tablet, maupun layar PC.  

 

2.3.7. Visual Studio Code 

Menurut (Ruli, 2017) mengatakan bahwa visual studio code adalah sebuah 

teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh microsoft untuk sistem operasi multi 

platfrom. Artinya tersedia juga untuk versei Linux,  Max dan Windows. Tekst editor 

ini secara langsung mendukung bahasa pemograman Javascript, Node JS, serta 

bahasa pemograman lainya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang di 

marketpalce visual studio code seperti c++, Java dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

 

 

3.1. Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

        Kegiatan  praktek kerja lapangan ini dilaksanakan dari hari senin tanggal 7 

Februari 2022 s/d hari senin tanggal 7 Maret 2022. Jadwal kerja dimulai dari hari 

senin sampai sabtu yang, dimulai dari pukul 08.00 sampai selesai. Penempatan 

kegiatan praktek kerja lapangan pada SD Muhammadiyah 2 Kupang. Selama  PKL 

penulis dibimbing oleh bapak Muhammad Abdulah Syah selaku operator sekolah. 

Nama/Nim   : Paulina Itu/19130037. 

Nama Tempat PKL  : SD Muhammadiyah 2 Kupang. 

Pembimbing I   : Emanuel Safirman Bata, S.Kom., M.T. 

Pembimbing II  : Yohanes Suban Belutowe, M.Kom. 

 

                      Tabel 3.1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan. 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

7/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Penyerahan surat pengantar PKL kepada 

kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 

Kupang serta pengenalan dengan bapak ibu 

guru. 

9/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Menulis data-data siswa/i kelas V dan VI. 

11/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Print data-data siswa/i kelas Vdan VI. 

14/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Membantu kepala sekolah mengetik data 

sekolah. 

16/02/ 2022 08.00 - Selesai Membuat mendesain brosur penerimaan 

siswa/i baru. 

18/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Mengetik nomor ujian siswa/i. 

21/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Menulis data-data siswa/i kelas I, II, dan III. 

23/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Rapat bersama kepala sekolah dan guru-

guru. 

25/ 02/ 2022 08.00 - Selesai Menginput data-data siswa/i kelas VI. 

1/ 03/ 2022 08.00 - Selesai Membantu print dan foto copy data sekolah. 

3/ 03/ 2022 08.00 - Selesai Penyerahan hasil pembuatan brosur 

pendaftaran siswa barau. 

7/ 03/ 2022 08.00 - Selesai Penarikan PKL dan perpisahan bersama 

guru-guru. 

 

3.2.Uraian Kegiatan PKL        

 Tepat pada pukul 7.30 semua guru dan pegawai harus suda berada disekolah  

dan tepat pukl 08.00 para guru dan pegawai melakukan tugas dan kewajiban 

masing-masing sesuai bidangnya. Dari awal sampai selesai pelaksanaan praktek 

kerja lapangan, penulis ditempatkan pada bidang tata usaha. Dalam pelaksanaan 

praktek kerja lapangan ini penulis membantu memasukan data ke dapodik, 

menginput data-data siswa, membuat brosur penerimaan siswa baru dan berbagai 

pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Dengan ini penulis melaksanakan dengan 
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baik pada akhir praktek, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam tugas akhir 

program studi Teknik Informatika Diploma III. 

 

         
 

Gambar 3.1. Membantu menulis nilai siswa         Gambar 3.2. Menulis data siswa 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

 

4.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian merupakan suatu tempat dan waktu dimana 

penelitian tersebut dilakukan. Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah 2 

Kupang yang berlokasi di Jl. K. H. Ahmad Dahlan No.2, Kayu Putih, Kec. Oebobo, 

Kota Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2022 yaitu tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 

7 Maret tahun 2022. 

 

4.2. Analisa 

 

4.2.1.Analisa permasalahan 

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis pada SD Muhammadiyah 2 

Kupang selama melakukan praktek kerja lapangan adalah:  

1. Minimnya pengetahuan anak-anak SD Muhammadiyah 2 Kupang tentang 

keberagaman flora, fauna dan budaya yang ada di Indonesia. 

2. Proses pembelajaran yang konvensional dengan metode lama kurang mendorong 

minat belajar anak.  

 

4.2.2. Defenisi Kebutuhan Pemakai 

Berdasarkan analisa permasalahan, maka penulis memberikan usulan saran 

kepada kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Kupang untuk membangun sebuah 

sistem game kuis berbasis web, agar bisa mendorong semangat belajar anak lebih 

meningkat serta memberikan suasana belajar yang berbeda agar anak tidak mudah 

bosan atau jenuh dalam belajar. 

 

4.3. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan game kuis ini 

antara lain sebagai berikut: 

 

4.3.1.Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

pengumpulan data untuk pembuatan tugas akhir adalah: 

 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan 

terhadap objek pengamatan secara langsung, yaitu anak-anak sekolah dasar untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan mereka tentang flora, fauna serta budaya dan jenis 

game apa yang mereka sukai dengan tujuan untuk mendapat gambaran mengenai 

penelitian yang akan dibuat. 
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2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan anak-anak SD Muhammadiyah 2 Kupang, memberikan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan flora, fauna dan budaya 

 

3. Studi Pustaka 

 Selain melakukan observasi penulis juga melakukan pengumpulan data 

dengan teknik studi pustaka. Di dalam metode ini penulis berusaha melengkapi 

data-data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari berbagai buku dan 

referensi dari internet yang berhubungan dengan judul tugas akhir penulis. Sebagai 

bahan perbandingan atau dasar pembahasan lebih lanjut serta untuk memperoleh 

landasan-landasan teori dari sistem yang akan dikembangkan sehingga penulis dan 

penyusun tugas akhir tugas akhir tidak menyimpang dari teori-teori yang 

sebelumnya telah ada dan diakui kebenaranya. 

 

4.4. Perancangan 

 

4.4.1. Alat dan Bahan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan untuk 

mendukung dan menunjang proses pembuatan game quis ini. 

 

1. Alat 

Spesifikasi minimum perangkat keras dan perangkat lunak yang dibtuhkan 

untuk membangun game quis antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Perangkat keras meliputi 

1 Laptop dengan prosesor 2.48 Ghz. 

2 Ram 2 GB 

3 HDD 500 GB 

b. Perangkat lunak meliputi sebagi berikut: 

1 PHP 

2 Javascript 

3 Mysql 

4 Balsamiq Mockups 

5 Microsoft Visio 

6 Bootstrap 

7 Visual Studio Code 

 

2. Bahan 

Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan data berupa dokumen yang 

berhubungan dengan informasi tentang flora, fauna dan budaya Selain itu penulis 

juga mengunduh file berupa gambar dan audio yang ada di internet. Data tersebut 

diambil sesuai dengan perumusan masalah dari penelitian ini. 

 

4.4.2. Usulan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan analisis permasalahan dan defenisi kebutuhan pemakai, maka 

dalam penelitian ini usulan pemecahan masalah yang diberikan adalah membangun 
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aplikasi game kuis media pembelajaran tematik berbasis web pada SD 

Muhammadiyah 2 Kupang. 

 

4.5. Metode Pengembangan Game Kuis 

Metode pengembangan game yang akan digunakan dalam pembuatan game 

quis ini adalah metode pengembangan website 

 

4.5.1.Tahap Pengembangan Game Kuis 

 

1. Activity Diagram 

 
Gambar 4.1. Activity diagram  

 

Pada gamabar 4 menjelaskan bahwa, aplikasi game kuis dimulai saat admin 

mengolah data kuis, data hak akses dan informasi tentang kuis, setalah admin 

melaksanakan tugasnya, maka peserta dapat memulai untuk menjawab pertanyaan 

yang sudah disediakan. Setelah menjawab pertanyaan, selain melihat score nilai, 

didalamnya terdapat pula fasilitas untuk mengulang kembali menjawab pertanyaan 

serta fasilitas untuk mencetak hasil test yang kemudian dapat dijadikan dokumen 

hasil test. Selain itu, peserta juga diberikan hak akses untuk melakukan perubahan 

data pasword untuk menjaga kerahasiaan data hak akses agar pengguna lain tidak 

dengan mudah menggunakan data peserta yang lain. 
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2. Usecase Diagram Game Kuis Tumbuh-Tumbuhan 

a. Admin 

 
Gambar 4.2 Usecase Admin 

 

 

b. User 

 
Gambar 4.3. Usecase user 

 

3. Spesifikasi Use case  

a. Spesifikasi Login 

Tabel 4.1. Spesifikasi Login 
Usecase Name Login 

Brief Descripion Usecase ini digunakan Admin dan User untuk masuk ke sistem aplikasi kuis 

pembelajaran 

Actor Admin dan User 

Basic Flow 1. Usecase ini dimulai saat actor memilih untuk memulai menggunakan 

aplikasi kuis pembelajaran 

2. Actor telah memasukkan URL 

3. Sistem menampilkan halaman login 

4. Admin memasukkan Username dan password 

5. Admin Memilih tombol submit 

6. Sistem mengecek user name dan password 
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7. Sistem mevalidasi username dan password 

8. Sistem mengambil data username dan password 

E-1 : Username/Password Salah 

9. Usecase selesai 

Alternative Flow None 

Error Flow E- 1: Username/Password Salah 

1. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 4 

Pre-Condition Actor telah mamasukkan URL dengan dengan benar 

Post Condition Actor berhasil masuk ke sistem 

Include None 

Extends None 

 

b. Spesifikasi Usecase Mengelola Data Informasi 

Tabel 4.2. Spesifikasi Usecase Mengelola Data Informasi 
Usecase Name Mengolah Data Informasi 

Brief Descripion Usecase ini digunakan Admin untuk mengolah informasi tentang aplikasi 

kuis pembelajaran 

Actor Admin 

Basic Flow 1. Usecase ini dimulai saat actor memilih untuk mengubah data informasi. 

2. Actor Memilih Menu Beranda 

3. Sistem menampilkan halaman Edit Data Informasi 

4. Actor memilih tombol edit 

5. Sistem memvalidasi data informasi. 

6. Sistem mengambil data informasi pada tabel 

7. Sistem mengrimkan informasi data informasi kepada actor 

8. Sistem menampilkan data yang ingin di ubah 

9. Actor Mengubah data informasipada kolom yang disediakan 

10. Actor memilih tombol simpan 

11. Sistem memproses data informasi 

12. Sistem mengubah (update) data informasi kedalam tabel 

13. Selesai. 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Pre-Condition Actor telah berhasil melakukan login 

Post Condition Data Informasi berhasil di update 

Include Login 

Extends None 

 

c. Spesifikasi Usecase Mengelola Pertanyaan 

Tabel 4.3. Spesifikasi Usecase Mengelola Pertanyaan 
Usecase Name Mengolah Data Pertanyaan 

Brief Descripion Usecase ini digunakan Admin untuk mengolah Data Pertanyaan Kuis 

pembelajaran 

Actor Admin 

Basic Flow 1. Usecase ini dimulai saat actor memilih untuk mengolah Data 

Kuis/Pertanyaan. 

2. Actor Memilih Menu Data 

3. Sistem menampilkan Data Kuis 

4. Actor memilih tombol Tambah 

A-1. Aktor Memilih Tombol Edit 

A-2. Aktor memilih tombol Delete 

5. Sistem menampilkan halaman untuk memasukkan data pertanyaan 

6. Aktor memasukkan data pada halaman pertanyaan yang disediakan 
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7. Aktor MemilihTombol Simpan 

8. Sistem menyimpan data pertanyaan pada tabel 

9. Selesai. 

Alternative Flow A- 1. Aktor Memilih Tombol Edit 

1. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 5 sampai langkah ke 9 

 

A-2. Aktor memilih tombol Delete 

1. Sistem menampilkan informasi Apakah data akan dihapus? 

2. Actor Memilih YA 

3. Usecase selesai 

Error Flow None 

Pre-Condition Actor telah berhasil melakukan login 

Post Condition Data Pertanyaan berhasil di Simpan, di ubah dan di hapus 

Include Login 

Extends Menjawab Pertanyaan 

 

d. Spesifikasi Usecase Mengolah Data Hak Akses 

Tabel 4.4 . Spesifikasi Usecase Mengolah Data Hak Akses 
Usecase Name Mengolah Data Hak Akses 

Brief Descripion Usecase ini digunakan Admin untuk mengolah Data Hak Akses 

Actor Admin 

Basic Flow 1. Usecase ini dimulai saat actor memilih untuk Mengolah Data Hak 

Akses. 

2. Actor Memilih Menu Pengaturan 

3. Sistem menampilkan Data Hak Akses 

4. Actor memilih tombol Tambah 

A-1. Aktor Memilih Tombol Edit 

A-2. Aktor memilih tombol Delete 

5. Sistem menampilkan halaman untuk memasukkan data Hak Akses 

6. Aktor memasukkan data pada halaman Hak Akses yang disediakan 

7. Aktor MemilihTombol Simpan 

8. Sistem menyimpan data Hak Akses pada tabel 

9. Selesai. 

Alternative Flow A-1.  Aktor Memilih Tombol Edit 

1. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 5 sampai langkah ke 9 

A-2.  Aktor memilih tombol Delete 

1. Sistem menampilkan informasi Apakah data akan dihapus? 

2. Actor Memilih YA 

3. Usecase Selesai 

Error Flow None 

Pre-Condition Actor telah berhasil melakukan login 

Post Condition Data Hak Akses berhasil di Simpan, di ubah dan di hapus 

Include Login 

Extends Mengubah Password 

 

e. Spesifikasi Usecase Menjawab Pertanyaan 

 Tabel 4.5. Usecase Menjawab Pertanyaan 
Usecase Name Menjawab Pertanyaan 

Brief Descripion Usecase ini digunakan Admin dan User untuk menjawab Pertanyaan 

Actor Admin dan User 

Basic Flow 1. Usecase ini dimulai saat actor memilih untuk Menjawab Pertanyaan 

2. Actor Memilih Menu Kuis 

3. Sistem menampilkan Halaman Informasi Kuis 
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4. Actor memilih tombol angka pertanyaan pada menu navigasi 

5. Sistem menampilkan Pertanyaan 

6. Aktor memilih jawaban pertanyaan 

7. Aktor MemilihTombol Simpan 

A-1. Aktor Memilih Tombol Selesai menjawab 

8. Sistem Memberikan informasi jawaban benar atau jawaban salah, serta 

Uraian Jawaban untuk jawaban yang benar 

9. Kembali ke langkah 4. 

10.  Sistem menampilkan Score Nilai 

A-1. Aktor Memilih Tombol Mulai Ulang 

A-2. Aktor Memilih Tombol Cetak 

11.  Usecase Selesai. 

Alternative Flow A-1. Aktor Memilih Tombol Mulai Ulang 

1. Kembali ke Langkah 4 pada Basic Flow 

2. Usecase selesai. 

 

A-2. Aktor Memilih Tombol Cetak 

1. Sistem Menampilkan Data Nilai 

2. Aktor Mencetak Hasil Test 

3. Usecase Selesai 

Error Flow None 

Pre-Condition Actor telah berhasil melakukan login 

Post Condition Sistem Menampilkan Score Nilai 

Include Login 

Extends Mengolah Data Pertanyaan 

 

f. Spesifikasi Usecase Mengubah User 

Tabel 4.6. Spesifikasi Usecase Mengubah User 
Usecase Name Mengubah Password 

Brief Descripion Usecase ini digunakan Ketika user ingin mengubah data user 

Actor User 

Basic Flow 1. Usecase ini dimulai saat actor memilih untuk mengubah data user. 

2. Actor Memilih Menu Pengaturan 

3. Sistem menampilkan halaman Pengaturan 

4. Actor memilih tombol edit 

5. Sistem memvalidasi data user. 

6. Sistem mengambil data user pada tabel 

7. Sistem menampilkan data user 

8. Actor Mengubah data pada kolom yang disediakan 

9. Actor memilih tombol simpan 

10. Sistem memproses data informasi 

11. Sistem mengubah (update) data user kedalam tabel 

12. Selesai. 

Alternative Flow None 

Error Flow None 

Pre-Condition Actor telah berhasil melakukan login 

Post Condition Data user berhasil di update 

Include Login 

Extends Mengolah Data Hak Akses 
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4. Sequence Diagram Aplikasi Game Quis Tematik Berbasis Web 

Sequence diagram berfungsi untuk menceritakan secara umum proses dan 

cara kerja dalam sebuah bahasa pemrograman, sequence diargram untuk aplikasi 

game kuis tematik dapat dilihat pada gambar 4.4 sampai dengan gambar 4.15 

berikut ini. 

a. Sequence Diagram Login 

 
Gambar 4.4. Sequence Diagram Login 
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b. Sequence Diagram Edit Data Informasi 

 
Gambar 4.5. Sequence Diagram  Edit Data Informasi  

 

c. Sequence Diagram Mengolah Data Pertanyaan 

1. Tambah Data Kuis 

 
Gambar 4.6. Sequence Tambah Data Kuis 
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2. Edit Data Kuis 

 
Gambar 4.7. Sequence Edit Data Kuis 

 

3. Hapus Data Kuis 

 
Gambar 4.8. Sequence Hapus Data Kuis 
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d. Sequence Diagram Mengolah Data Hak Akses 

1. Tambah Data Hak Akses 

 
Gambar 4.9. Sequence Tambah data Hak Akses 

 

2. Edit Data Hak Akses 

 
Gambar  4.10. Sequence Edit Data Hak Akses 
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3. Hapus Data Hak Akses 

 
Gambar 4.11. Sequence Hapus Data Hak Akses 

 

e. Sequence Diagram Menjawab Pertanyaan 

1. Tombol Simpan 

 
Gambar 4.12. Sequence Tombol Simpan 
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2. Tombol Selesai Menjawab 

 
Gambar 4.13. Sequence Tombol Selesai Menjwab 

 

f. Sequence Diagram Mengubah Data User 

 
Gambar 4.14. Sequence Diagram Mengubah Data User 
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g. Sequence Diagram Mencetak Hasil Test 

 
Gambar  4.15. Sequence Diagram Mencetak Hasil Test 
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5. Class Diagram 

 

 
Gambar 4.16. Class Diagram Game Kuis Tematik 

 

Class diagram berfungsi untuk memberikan informasi berupa :  

a.  Informasi tampilan (User Interface) yang terdapat pada aplikasi.  

b. Menjelaskan hubungan antar data dan tabel, serta field yang terdapat didalam 

aplikasi.  

6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

  
Gambar 4.17. ERD Aplikasi Game Kuis 
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Gambar ERD diatas merupakan uraian relasi yang terjadi antar tabel yang ada 

pada aplikasi game kuis pembelajaran tematik. Pada gambar tersebut, tabel kuis 

berfungsi untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan serta pilihan jawaban dan 

uraian jawaban yang benar, yang telah tersedia. Tabel kuis mengambil data peserta 

yang ada didalam tabel akses berupa Id_Akses, dengan kadinaltas sistemnya Many 

(M) to One (1), yang nantinya akan ditampilkan data peserta yang mengikuti kuis 

pembelajaran, sebagai data peserta pada saat mendapatkan score nilai. Sedangkan 

tabel Temp_Quis merupakan, tabel yang berfungsi menampung data sementara 

peserta, yang sedang mengikuti kuis pembelajaran dengan kardinalitas sistemnya 

one (1) to Many (M). Selama peserta belum melakukan aksi untuk menyelesaikan 

pertanyaan, data jawaban dan nilai secara otomatis akan tersimpan di tabel 

Temp_Quis, hingga peserta menyelesaikan untuk menjawab pertanyaan. Apabila 

pertanyaan telah selesai dijawab, maka data-data jawaban peserta akan terhapus 

secara otomatis dari tabel Temp_Quis. Sedangkan Tabel Info_Depan memiliki 

peran memberikan informasi singkat tentang aplikasi. 

 

7. Desain Sistem Aplikasi Game Kuis Media Pembelajaran Tematik 

Desain sitem berfungsi untuk menjelaskan model yang akan dibuat dalam 

aplikasi, sehigga hasil yang nantinya dibuat memiliki hasil tampilan yang sama 

atau mirip dengan hasil perancangan. Berikut hasil desain sistem. 

 

a. Desain Input Login 

Desain input login merupakan rancangan from  untuk masuk ke dalam menu 

utama aplikasi, sebelum admin dan user masuk kedalam Dashboard. Tampilan 

perancangan input login dapat dilihat pada gambar 4.18 

 

 
Gambar 4.18 Desain Input Login 
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b. Tampilan Halaman Desain Dashboard 

Tampilan halaman ubah password merupakan rancangan from untuk admin 

atau user yang ingin mengubah password. Tampilan perancangan halaman ubah 

password dapat dilihat pada gambar 4.19 

 
Gambar 4.19 Tampilan Halaman Desain Dashboard 

 

c. Desain Halaman Pengaturan Tambah User 

Pada desain halaman pengaturan tambah user merupakan rancangan from 

yang hanya bisa diakses oleh admin untuk memasukan, menambah atau mengedit 

data-data user. Tampilan perancangan halaman pengaturan tambah user dapat 

dilihat pada gambar 4.20 

 
Gambar 4.20. Desain Halman Pengaturan Tambah User 
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d. Tampilan Halaman Desain Edit User 

Tampilan halaman desain edit user merupakan rancangan from untuk 

mengedit nama atau data dari aktor user yang mungkin terjadi kesalahan dalam 

penulisan nama, dan bisa diperbaiki oleh user sendiri. Tampilan halaman mengelola 

data hak akses dapat dilihat pada gambar 4.21 

 
Gambar 4.21. Tampilan Halaman Desain Edit User 

 

e. Tampilan Desain Halaman Tema Pembelajaran 

Tampilan desain halaman tema pembelajaran merupakan rancangan from 

tema pembelajaran yang mana user bisa memilih tema pembelajaran apa yang akan 

dimainkan. Tampilan perancangan desain halaman tema pembelajaran dapat dilihat 

pada gambar 4.22 

 
Gambar 4.22. Tampilan Desain Halaman Tema Pembelajaran 
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f. Tampilan Desain Halaman Kuis 

Tampilan desain halaman kuis merupakan perancangan from yang mana user 

memulai memainkan game kuis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

Tampilan perancangan desain halaman kuis dapat dilihat pada gambar 4.23 

 
Gambar 4.23.Tampilan Desain Halaman kuis 

 

g. Tampilan Halaman  Desain Score Nilai  

Tampilan desain score nilai merupakan rancangan from stelah user 

menjawab pertanyan-pertanyaan dan menyelesaikan permainan kuis dan melihat 

hasil score dari jawaban yang benar. Dapat dilihat pada gambar 4.24 

. 

  
Gambar 4.24 Tampila Desain Score Nilai 
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h. Tampilan Desain Cetak Nilai 

Tampilan desain cetak nilai merupakan rancangan from stelah user melihat 

hasil score dari jawaban yang benar dan memilih icon print this page.  Dapat dilihat 

pada gambar 4.25 

 
Gambar 4.25 Tampilan Desain  Halaman Cetak Nilai 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan digunakan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan bagian-

bagian dalam game kuis. Game yang dibangun dengan tujuan untuk membantu 

anak-anak SD Muhammadiyah 2 Kupang untuk lebih banayk mengenal dan 

mengetahui keanekaragaman tumbuh-tumbuhan, hewan dan kebudayaan yang ada 

di Indonesia. 

 

5.1.1. Tampilan Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama merupakan tampilan awal dari game kuis pengenalan 

jenis-jenis tumbuhan untuk anak SD Muhammadiyah 2 Kupang. Pada halaman ini 

aktor baik user maupun admin memulai dengan memasukan username dan 

password untuk bisa masuk from berikutnya, untuk user sendiri passoword wajib 

menggunakan NIS agar memudahkan admin untuk membedakan jika ada usser 

yang memiliki nama yang sama. Dapat dilihat pada gambar 5.1 

 
Gambar 5.1. Tampilan Halaman Menu Utama 

 

5.1.2.  Tampilan Dashboard 

Tampilan dashboard adalah tampilan beranda setelah admin melakukan 

login. Didalam tampilan beranda untuk untuk admin dan user memiki perbedaan, 

tampilan beranda untuk admin memiliki 4 fitur yaitu kuis, data, pengaturan, dan 

logout sedangkan tampilan beranda untuk user memiliki 3 fitur yaitu kuis, 

pengaturan dan logout. Dapat dilihat pada gambar 5.2 
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Gambar 5.2. Tampilan Dashboard 

 

5.1.3. Tampilan Pengaturan Tambah User 

Saat admin memilih fitur pengaturan maka sistem akan menuju ke tampilan 

tambah user.Tampilan tambah user hanya bisa di akses oleh admin untuk  

menambah user atau mengedit data user ketika ada kesalahan dalam penulisan 

nama, NIS, kelas, password dan username. Tampilan tambah user bisa dilihat pada 

gambar 5.3 

 
Gambar 5.3. Tampilan Pengaturan Tambah User 

 

5.1.4.Tampilan Edit User 

Tampilan edit user hanya bisa diakses oleh admin untuk mengedit nama  

NIS atau data-data user. Sistem akan menampilkan  Tampilan edit user ketika 

admin memilih ftur pengaturan, dan sistem akan menampilkan tampilan seperti 

pada gambar 5.3, selanjutnya admin memilih edit, dan sistem akan menampilkan 

tampilan edit user. Tampilan edit user bisa dilihat pada gambar 5.4. 
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 Gambar 5.4. Tampilan Edit User 

 

5.1.5. Tampilan Tema Kuis Pembelajaran 

Saat admin memilih fitur data maka sistem akan menuju ke tampilan tema 

kusi pembelajaran, yang mana didalam tampilan tema kuis pembelajaran admin 

dapat menambahkan lagi tema-tema kuis selain tema tumbuh-tumbuhan. Admin 

bisa menginput soal serta mengatur kunci jawabannya dan admin juga bisa melihat 

jumlah peserta atau user yang sudah mengikuti kuis. Tampilan tema kuis 

pembelajaran dapat dilihat pada gambar 5.5 

 
 Gambar 5.5. Tampilan Tema Kuis Pembelajaran 

 

5.1.6.Tampilan Kuis 

Saat user memilih fitur kuis makan sistem akan menampilkan tampilan tema 

kuis pembelajaran seperti pada gambar 5.5, selanjutnya user memilih menu buka 

maka sistem akan menampikan soal-soal kuis dan user sudah bisa memulai untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tampilan kuis dapat dilihat pada gambar 5.6. 
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Gambar 5.6 Tampilan Kuis  

 

5.1.7. Tampilan Score Nilai 

User dapat melihat hasil score dari kuis dengam memilih icon selesai 

menjawab yang berada dibawah soal kuis dan sistem akan menampilkan tampilan 

score nilai. Di dalam tampilan score nilai user bisa melihat berapa soal yang dijawab 

benar dan soal yang dijawab salahbeserta score dari masing-masing soal yang 

jawabannya benar. Tampilan score nilai dapat dilihat pada gambar 5.7 

  
Gambar 5.7 Tampilan Score Nilai 

 

5.1.8. Tampilan Cetak Score Nilai 

Setelah user melihat score nilai, user juga bisa memilih untuk memulai 

ulang untuk mengikuti kuis atau memilih untuk mencetak hasil dari score nilai kuis 

yang sudah diikuti. Tampilan halaman cetak score nilai dapatdilihat pada gambar 

5.8. 
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 Gambar 5.8. Tampilan Cetak Score Nilai 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan, pembahasan dan 

pengujian game kuis adalah dengan adanya game quis tematik inidapat membantu 

anak-anak sekolah dasar Muhammadiyah 2 Kupang untuk mengenal berbagai 

macam flora, fauna serta budaya lokal dan klafisikasinya. Serta menciptakan 

metode baru dalam kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan belajar anak. 

 

6.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan game kuis ini lebih lanjut 

yaitu: 

1. Gamenya dapat ditambahkan fitur-fitur menarik seperti batas waktu dalam 

menjawab pertanyaan dan fitur-fitur lainya agar game lebih menarik untuk 

dimainkan. 

2. Dalam game edukasi ini hanya terdiri 3 tema pembelajaran. Akan lebih baik jika 

ditambah lagi jumlah temanya, agar  dapat menambah ilmu pengetahuan pemain  

3. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, aplikasi game kuis harus 

selalu ditingkatkan agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi pemainnya. 
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