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BAB V 

HASIL DAN ANALISIS 

 

5.1 Implementasi 

Kegiatan implementasi atau penerapan dilakukan dengan 

dasar yang telah direncanakan dalam rencana implementasi. Pada 

penerapan sistem yang diusulkan tentu saja harus disediakan 

beberapa aspek yang akan mendukung kelancaran operasi sistem dan 

hal yang akan dijadikan faktor  pendukung adalah penentuan 

kebutuhan sumber daya. 

Implementasi adalah proses penerapan rancangan program 

yang telah dibuat atau penerapan aplikasi dalam melaksanakan sistem 

informasi yang dibangun. 

 A. Tampilan Awal 

 

Gambar 5.1.1 Tampilan awal 

Menu utama dari game rupiahku. Terdiri dari menu 

start untuk memulai game dan exit  untuk keluar game. 
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 B. Tampilan Tebak Bagian Uang 

 

Gambar 5.1.2 Tampilan tebak bagian uang 

Desain dari metode game yaitu menebak bagian – 

bagian dari mata uang. Terdapat pertanyaan di bagian atas dan 

gambar dari uang yang akan di tebak bagiannya. 

 

C. Tampilan Pilihan Ganda Nama Pahlawan 

 

Gambar 5.1.3 Tampilan pilihan ganda nama pahlawan 

Desain dari metode game yaitu pilihan ganda. 

Terdapat pertanyaan tentang pahlawan dan pilihan ganda dari 

A, B , C , dan D. dan gamer harus memilih jawaban dari salah 

satu pilihan tersebut dengan cara mengclick pilihan jawaban. 



16 
 

D. Tampilan Pilihan Ganda Penjelasan 

 

Gambar 5.1.4 Tampilan pilihan ganda penjelasan 

Desain di atas adalah penjelasan yang keluar saat kita 

selesai menjawab pertanyaan. Penjelasan yang keluar 

menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. 

 

F. Tampilan Pilihan Ganda Tebak Gambar 

 

Gambar 5.1.5 Tampilan pilihan ganda tebak gambar 

Desain dari metode game yaitu pilihan ganda. 

Terdapat pertanyaan tentang gambar yang ada dan pilihan 

ganda dari A, B , C , dan D. dan gamer harus memilih 

jawaban dari salah satu pilihan tersebut dengan cara 

mengclick pilihan jawaban. 
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G. Tampilan Kalah 

 

Gambar 5.1.6 Tampilan kalah 

Desain tersebut adalah tampilan ketika kita salah 

menjawab pertanyaan dan kalah. Terdapat dua menu yaitu 

play again untuk memainkan ulang dan exit untuk keluar 

game. 

 

H. Tampilan Menang 

 

Gambar 5.1.7 Tampilan menang 

Desain tersebut adalah tampilan ketika kita menang 

setelah menyelesaikan semua pertanyaan dengan benar. 

Terdapat dua menu yaitu play again untuk memainkan ulang 

dan exit untuk keluar game. 


