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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem didefinisikan sebagai teknik pemecahan masalah 

dengan cara mengurai dan mempelajari proses kerja dan komponen sistem 

agar dapat mengetahui kebutuhan, mengevaluasi sistem, mendefinisikan 

masalah, mendefinisikan metode, mengidentifikasi pengguna, 

mengevaluasi permasalahan. Sistem yang dibuat merupakan game edukasi 

berbasis augmented reality Materi pecahan bilangan untuk peserta didik 

tingkat sekolah dasar. Dimana pengguna dapat berinteraksi langsung 

dengan objek-objek 3 dimensi telah diciptakan. 

3.1.1 Analisa Masalah 

Dalam perancangan sistem augmented reality, bagaimana kamera 

AR dapat di manajemen agar tidak menggangu proses permainan lainnya. 

Memberikan sebuah efek menyenangkan dalam game yang memiliki nilai 

edukasi materi bilangan pecahan yang mengacu pada instrument kegiatan 

penelitian pada Lampiran 4,  terdapat 5 step yaitu: Observasi, wawancara, 

Pre-teset, post-Test dan Evaluasi. 

3.1.2 Analisa Metode 

Metode MDA telah mencangkup keseluruhan aspek dalam 

pembuatan game. Alur dalam men-konsep sebuah game menggunakan 

Mechanic, Dynamic, dan Astetic: 1. Player akan memilih pembeli dan 

menyediakan (scan kartu) kue yang sesuai dengan permintaan. 2. Pembeli 

akan meminta kue sesuai kue yang tersedia pada toko. 3. Selama waktu 

permainan, apabila pembeli dilayani sesuai permintaannya maka player 

dapat memahami konsep materi bilangan pecahan. 4. Player dinyatakan 

berhasil memahami secara konsep dan praktek pecahan bilangan saat telah 

berhasil menyelesaikan permainan dengan mendapatkan koin. 
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3.1.3 Analisa Pengguna 

Pengguna game Pieces Of Cake pada siswa - siswi kelas 3 sekolah 

dasar, disebabkan konsep pembelajaran di sekolah menggunakan kurikulum 

2013 mencangkup pokok bahasan materi pecahan bilangan. Selain itu, 

siswa-siswi kelas 3 sekolah dasar, dapat memotivasi menyelesaikan sebuah 

masalah dalam game tersebut. 

3.1.4 Analisa Evaluasi 

Dalam Evaluasi game Pieces Of Cake menggunakan sebuah 

quisioner yang mana digunakan sebagai evaluasi sistem yang memiliki 

pernyataan dari gameplay, Fun Effect, dan Learn Effect. 

3.2 Game AR Pieces Of Cake 

3.2.1 Sekilas Game AR Pieces Of Cake 

Game Augmented Reality Pieces Of Cake adalah game edukasi yang 

dikembangkan khusus untuk menangani bidang matematika pada operasi 

pecahan bilangan. Tujuan utama dikembangkan game ini adalah membantu 

permasalahan peserta didik dalam memahami pecahan bilangan melaui 

teknologi AR. Melalui game ini, pemain akan merasakan pengalaman  

pembelajaran membagi kue objek 3D sesuai permasalahan tersebut hingga 

cara pembuatan kue untuk dijual. Dengan adanya game ini dapat 

memotivasi peserta didik untuk belajar. 

 

3.3 Teknologi Game  

Game Augmented Reality Pieces Of Cake dikembangkan dengan 

teknologi sebagai berikut: 

Sistem Operasi    : Windows 10 

Bahasa Pemrograman : C# 

Game Engine    : Unity 3D Version 5.2.3f12 

Software Tambahan   :  
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 Blender Version 2.7 

 Adobe Photoshop CS5 

 Corel Draw X7 

Game ini bertipe single player dan dimainkan dengan marker berupa 

kartu beserta Touch control. Spesifikasi yang dibutuhkan untuk memainkan 

game ini adalah menggunakan Smartphone sistem operasi Android 

minimum gingerbread dan Smartphone harus mempunyai hardware 

Camera Augmented Reality. 

3.4 Desain Marker 

Selama dalam permainan, marker ini berfungsi menjawab 

permasalahan yang muncul mengenai materi pecahan bilangan. Serta 

memunculkan Object 3D pada marker berupa kartu. 

3.4.1 Macam – macam Marker 

Gambar 6. Model Marker Game Pieces Of Cake 

Marker seperti gambar 6 memiliki fungsi untuk menjawab dalam 

permainan. Pada gambar (A) marker yang digunakan menyelesaikan 

permasalahan penjumlahan bilangan pecahan, sedangkan pada gambar (B) 

digunakan menyelesaikan permasalahan pengurangan bilangan pecahan. 

Hal ini marker merupakan sebuah bagian dari component mechanic.  

  

(A) (B) 
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3.5 Kontrol Game 

Untuk memainkan permainan Game Pieces Of Cake dibutuhkan 

beberapa marker, dan sentuhan pada layar. 

Pada gambar 7 menunjukkan kontrol Touchscreen akan mendeteksi 

gerakan memotong kue beberapa bagian seperti yang diinginkan pengguna. 

3.6 Gameplay 

Dalam Permainan ini pengguna menscan kartu yang diminta oleh 

pembeli. Terlihat pada gambar 8 Apabila kecocokannya yang diminta 

dengan pembeli sama maka dalam permainan dilanjutkan kedalam step 

pemotongan kue dan pemilihan beberapa bagian yang diminta pembeli, dari 

situlah pengguna mendapatkan uang untuk menambah resep kue, setelah itu 

akan berlanjut ke pembeli lainnya. Gameplay merupakan salah satu metode 

perancangan Dynamic interaksi antara mechanic dan user. Dalam segi 

asthetic, sebuah hal membuat pemainnya memunculkan sebuah ekspresi 

senang, sedih, dan marah saat bermain sebuah game. Dalam hal ini aesthetic 

(A) (B) 

Gambar 7.  (A)Kontrol Game Scan Marker (B) Kontrol 

Touchscreen pada game 
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yang dimunculkan dalam game ini, pemain menyelesaikan sebuah soal 

pecahan bilangan dengan menggunakan objek 3D. 

Gambar 8. Alur Game Pieces Of Cake 

 Pada gambar 9 merupakan sebuah alur pada game resep, dimana 

Resep yang ingin dibuat telah dipilih dan terdapat bahan bahan yang harus 

digunakan agar sesuai dengan resep. Apabila kartu bahan yang discan 

tidak sesuai dengan resep yang diminta maka tidak akan dilanjutkan ke 

step selanjutnya dan hanya menampilkan objek 2D dari kartu bahan 

tersebut. Apabila telah sesuai dengan resep, makan pemain memenangkan 

permainan Game resep.  

Gambar 9. Alur Game Resep Kue  


