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Abstrak – Skenario dalam permainan game 

merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya 

skenario orang yang bermain game atau player akan 

terarah sesuai dengan skenario yang telah dibuat.  

Agar pemain tidak monoton terhadap skenario yang 

telah ada, maka diperlukan skenario yang bersifat 

dinamik yang dibuat secara random (skenario menjadi 

lebih beragam dan tidak bisa diprediksikan oleh 

player).  Pada penelitian ini digunakan skenario pada 

stage gua dengan pilihan untuk membuka  empat pintu  

lorong dalam skenario game Reog dengan 

memberikan pertanyaan dari soal matematika yang 

meliputi barisan dan deret, peluang dan logika 

matematika.  Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Distribusi Gaussian untuk pemilihan jenis 

soal yang dapat memberikan skor nilai terbanyak 

sehingga mampu membuka pintu lorong gua. 

Algoritma Box-Muller digunakan untuk generator 

bilangan acak yang terdistribusi gaussian dengan 

memberikan variasi pada pemilihan skenario yang 

dibuat untuk mensimulasikan skenario secara 

dinamik.[4]  

Kata Kunci: Distribusi Gaussian, Box-Muller, Player, 

Matematika 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemilihan skenario oleh player secara acak yang 

terdistribusi uniform adalah cukup sesuai untuk satu 

jenis skenario saja, misalnya dalam penelitian ini 

player hanya memilih satu pintu lorong gua jika 

berhasil maka langsung ketemu dewa, tetapi ketika 

jenis skenario lebih dari dari satu (dalam hal ini 

digunakan skenario dengan 3 jenis soal matematika 

tipe sulit sedang dan mudah untuk memilih dalam 

membuka pintu lorong gua dengan menjawab soal 

yang diberikan, jika skor nilai memenuhi maka pintu 

akan terbuka dan bertemu dewa untuk meminta 

petunjuk). 

Pemilihan jenis soal untuk mendapatkan skor nilai 

terbanyak sehingga pintu lorong gua bisa terbuka akan 

didekati secara random dengan distribusi gaussian, 

dimana distribusi gaussian merupakan distribusi data 

yang paling sesuai untuk kejadian yang alamiah[3].  

Distribusi ini akan memiliki probabilitas yang tinggi 

untuk data yang umum (jenis soal yang sering dipakai 

untuk berhasil membuka pintu lorong gua) dan 

probabilitas yang rendah untuk data yang jarang 

terjadi, nilai random tersebut selanjutnya akan 

dimasukkan dalam proses pemilihan 4 pintu lorong 

gua dan kemudian akan dilakukan ujicoba untuk 

mendapatkan parameter dari jenis soal yang ideal. 

2. METODE 

Gambar 1 menunjukkan tahapan-tahapan dalam 

penelitian yang meliputi diskripsi skenario yang ada, 

pengelompokan skenario, generator gaussian random, 

dan skenario yang dipilih 

Mulai

Skenario Yang 

Ada

Pengelompokan 

Skenario

Generator 

Gaussian Random

Skenaro Yang 

di Pilih

Selesai

 

Gambar 1. Blok Digram Penelitian 

2.1  Skenario 

Pada penelitian ini dibuat sebuah sekenario game 

perang menggunakan karakter tokoh Reog Dewi 

Sanggalangit (uji coba yang dipakai siswa-siswi 

SMAN 1 Giri Banyuwangi kelas  XII jurusan IPA). 

Seperti pada gambar 2, start awal ada di pintu lorong 

gua yang terdiri dari empat pintu lorong gua yang bisa 

dipilih salah satu oleh player untuk menuju ke Dewa, 

jika player memilih pintu lorong-1untuk bisa terbuka 

maka harus mampu menjawab soal dengan 

mendapatkan skor nilai ≥ 90, jika player memilih 

pintu lorong-2untuk bisa terbuka maka harus mampu 



menjawab soal dengan mendapatkan skor nilai ≥ 75, 

jika player memilih pintu lorong-3untuk bisa terbuka 

maka harus mampu menjawab soal dengan 

mendapatkan skor nilai ≥ 60 dan jika player memilih 

pintu lorong-4untuk bisa terbuka maka harus mampu 

menjawab soal dengan mendapatkan skor nilai ≥ 80. 

Soal yang diberikan dalam penelitian ini, seperti yang 

tergambar pada gambar 3. 
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BelumTerbuka, 

jika skor nilai >=85 && Waktu Menjawab >=8 menit

dengan Klik 
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Gambar 2. Skenario 

2.2 Pengelompokan Skenario 

Lorong-1 

Pengelompokan skenario yang digunakan untuk 

membuka pintu gua lorong-1 mengunakan soal 

matematika dengan cakupan materi seperti yang 

terlihat pada gambar 3 dan tabel 1 
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Gambar 3. Cakupan Materi Lorong-1 

Tabel 1. Simbol Cakupan Materi Lorong-1 

TOPIK SUB TOPIK 

Barisan dan 

Deret 

(A) 

Pola Bilangan (A1) 

Barisan Bilangan (A2) 

Deret Aritmatika (A3) 

Deret Geometri (A4) 

Peluang 

(B) 

Peluang Kejadian (B1) 

Permutasi (B2) 

Kombinasi (B3) 

TOPIK SUB TOPIK 

Ruang Sampel (B4) 

Logika 

Matematika 

(C) 

Pernyataan dan Nilai 

Kebenaran (C1) 

Pernyataan  Berkuantor (C2) 

Negasi dari suatu Pernyataan 

(C3) 

Untuk merepresentasikan variabel acak dari masing-

masing materi, maka dibuat kategori kombinasi soal 

untuk setiap soal yang diberikan pada masing-masing 

lorong. Untuk lorong-1 kategori kombinasi soal (Q1-

Q10) yang akan diberikan, seperti yang terlihat pada 

gambar  4 berikut, 

Kombinasi Soal 

Matematika

Lorong-1

A B C

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

 

Gambar 4. Kombinasi Soal Lorong-1 

Selanjutnya kesepuluh soal (Q1-Q10) untuk lorong-1  

dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu: 

1. Soal mudah 

Merupakan jenis soal mudah dengan skor nilai dari 

masing-masing soal hanya 5, karena tipe soal ini 

merupakan tipe soal mudah, yang termasuk dalam 

kelompok ini soal no l, 2 dan 3 

2. Soal Sedang  

Merupakan jenis soal sedang dengan skor nilai dari 

masing-masing soal 10, karena tipe soal ini 

merupakan tipe soal sedang, yang termasuk dalam 

kelompok ini soal no 3,4 dan 5 

3. Soal Sulit 

Merupakan jenis soal sulit dengan skor nilai dari 

masing-masing soal hanya 5, karena tipe soal ini 

meripakan tipe soal sulit, yang termasuk dalam 

kelompok ini soal no 6,7,8,9 dan 10 

Deskripsi selengkapnya tentang kesepuluh kombinasi 

jenis soal lorong-1 tersebut dapat dilihat pada tabel 2 

berikut, 
Tabel 2. Jenis Kombinasi soal Lorong-1 

Nama Jenis Keterangan Skor 

Nilai 

low_a Soal Soal dengan tingkat 

kesulitan rendah 

5 



Nama Jenis Keterangan Skor 

Nilai 

mudah (kombinasi semua 

materi logika 

matematika), dengan 

rumus  

Premis I = pq ; 

Premis II= qr ; 

Konklusi=pr 

low_b Soal 

mudah 

Soal dengan tingkat 

kesulitan rendah 

(kombinasi materi 

ruang sampel dan 

deret geometri), 

dengan rumus  

S={(A,A),(A,G),(G,

A),(G,G)} 

5 

low_c Soal 

mudah 

Soal dengan tingkat 

kesulitan rendah 

(kombinasi materi 

peluang kejadian), 

dengan rumus 

P(A)=n(A)/n(S) 

5 

mid_a Soal 

sedang 

Soal dengan tingkat 

kesulitan sedang 

(kombinasi materi 

pernyataan 

berkuantor dan ruang 

sampel), dengan 

rumus 

(Ʉx)(0<x<7) 

10 

mid_b Soal 

sedang 

Soal dengan tingkat 

kesulitan sedang 

(kombinasi materi 

peluang kejadian dan 

deret geometri), 

dengan rumus 

U1+ U1+.....+Un dan 

P(A)=n(A)/n(S) 

10 

mid_c Soal 

sedang 

Soal dengan tingkat 

kesulitan sedang 

(kombinasi materi 

peluang kejadian dan 

pola bilangan), 

dengan rumus 

Pola Bilangan 

1/2n(n+1) dan 

P(A)=n(A)/n(S) 

10 

Nama Jenis Keterangan Skor 

Nilai 

diff_a Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi 

(kombinasi semua 

materi peluang dan 

barisan bilangan), 

dengan rumus 

U1, U2, U3, U4, U5,,.... 

dan n!=n(n-1)(n-

2)... 

15 

diff_b Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi 

(kombinasi materi 

peluang kejadian dan 

deret aritmatika), 

dengan rumus 

U1+U2+U3+U4+U5..

... Un ; Un= U1+(n-

1)b dan 

P(A)=n(A)/n(S) 

15 

diff_c Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi 

(kombinasi semua 

materi logika 

matematika dan deret 

aritmatika), dengan 

rumus 

U2-U1=U3-U2=U4-

U3=Un-Un-1 dan  

Premis I =pq ; 

Premis II=p ;   

Konklusi=q 

15 

diff_d Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi 

(kombinasi materi 

pola bilangan dan 

kombinasi), dengan 

rumus 

  Pola 

bilangan=n(n+1) dan   

nCr=n!/r!(n-r)! 

15 

Lorong-2 

Pengelompokan skenario yang digunakan untuk 

membuka pintu gua lorong-1 mengunakan soal 

matematika dengan cakupan materi seperti yang 

terlihat pada gambar 5 dan tabel 3 
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Gambar 5. Cakupan Materi Lorong-2 

Tabel 3. Simbol Cakupan Materi Lorong-2 

TOPIK SUB TOPIK SUB-SUB TOPIK 

Aljabar 

(D) 

 

Operasi 

Hitung 

(D1) 

Penjumlahan & 

Pengurangan(D1a) 

Perkalian (D1b) 

Pembagian (D1c) 

Perpangkatan 

(D1d) 

Pemfaktoran 

(D2) 

Pemfaktoran 

Distributif (D2a) 

Selisih Dua 

Kuadrat (D2b) 

Trigonometri 

(E) 

 

Operasi 

Hitung 

(E1) 

Penjumlahan & 

Pengurangan(E1a) 

Perkalian (E1b) 

Pembagian (E1c) 

Perpangkatan 

(E1d) 

Pemfaktoran 

(E2) 

Pemfaktoran 

Distributif (E2a) 

Selisih Dua 

Kuadrat (E2b) 

Untuk merepresentasikan variabel acak dari masing-

masing materi, maka dibuat kategori kombinasi soal 

untuk setiap soal yang diberikan pada masing-masing 

lorong. Untuk lorong-2 kategori kombinasi soal (S1-

S10) yang akan diberikan, seperti yang terlihat pada 

gambar  6 berikut, 

Kombinasi Soal 

Matematika

Lorong-2

D E

D1 D2

D1a D1b D1c D1d D2a D2b

E1 E2

E1a E1b E1c E1d E2a E2b

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

 

Gambar 6. Kombinasi Soal Lorong-2 

Selanjutnya kesepuluh soal (S1-S10) untuk lorong-1  

dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu: 

1. Soal mudah (low) 

Merupakan jenis soal mudah dengan skor nilai dari 

masing-masing soal hanya 5, karena tipe soal ini 

merupakan tipe soal mudah, yang termasuk dalam 

kelompok ini soal no l, 2 dan 3 

2. Soal Sedang (mid) 

Merupakan jenis soal sedang dengan skor nilai dari 

masing-masing soal 10, karena tipe soal ini 

merupakan tipe soal sedang, yang termasuk dalam 

kelompok ini soal no 3,4 dan 5 

3. Soal Sulit (diff) 

Merupakan jenis soal sulit dengan skor nilai dari 

masing-masing soal hanya 5, karena tipe soal ini 

meripakan tipe soal sulit, yang termasuk dalam 

kelompok ini soal no 6,7,8,9 dan 10 

Deskripsi selengkapnya tentang kesepuluh kombinasi 

jenis soal lorong-1 tersebut dapat dilihat pada tabel 4 

berikut, 
Tabel 4. Jenis Kombinasi soal Lorong-2 

Nama Jenis Keterangan 
Skor 

Nilai 

low_a Soal 

mudah 

Soal dengan tingkat 

kesulitan rendah (materi 

E1b) 

5 

low_b Soal 

mudah 

Soal dengan tingkat 

kesulitan rendah (materi 

E1a) 

5 

low_c Soal 

mudah 

Soal dengan tingkat 

kesulitan rendah (materi 

(D1a, D1d) 

5 

mid_a Soal 

sedang 

Soal dengan tingkat 

kesulitan sedang (materi 

D1a, D1d) 

10 

mid_b Soal 

sedang 

Soal dengan tingkat 

kesulitan sedang (materi 

D1d, D2a, D2b) 

10 

mid_c Soal 

sedang 

Soal dengan tingkat 

kesulitan sedang (materi 

D1d, D2a, D2b) 

10 

diff_a Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi (materi 

D1a, D14, D2a, D2b) 

15 

diff_b Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi (materi 

D1a, E1d, E2a, E2b) 

15 

diff_c Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi (materi 

D1c, E1c, E1d) 

15 

diff_d Soal 

sulit 

Soal dengan tingkat 

kesulitan tinggi (materi 

D1c, E1c) 

15 

 

2.3 Generator Gaussian Random 

Pada penelitian ini akan digunakan metode Box-

Muller dikarenakan kemudahan implementasinya. 



Berdasarkan pseudocode pada Kode. 1 dapat dibuat 

blok fungsinya dalam bahasa C seperti pada Kode. 

2. 

Kode 1. Pseudocode algoritma Box-Muller 

1. Bangkitkan bilangan random uniform u dan v 

dalam range [-1, 1] 

2. Hitung s = u2 + v2 

3. Looping sampai nilai s < 1 

4. Dapatkan bilangan random normal z0 = u . 

 dan z1 = v .  

 

Kode 2. Kode sumber algoritma Box-Muller 

01 float BoxMuller(float mean, float sd) 

02 { 

03   float u, v, s, z0; // polar coord. 

04   static float z1; 

05   static int use_last = 0; 

06  

07   if (use_last) { 

08    z0 = z1; 

09  use_last = 0; 

10   } else { 

11  do { 

12    u = 2.0 * random(1.0) - 1.0; 

13    v = 2.0 * random(1.0) - 1.0; 

14    s = u * u + v * v; 

15  } while ( s >= 1.0 ); 

16   s = sqrt( (-2.0 * log(s)) / s ); 

17   z0 = u * s; 

18   z1 = v * s; 

19   use_last = 1; 

20   } 

21   return( mean + z0 * sd ); 

22 } 

Selanjutnya Kode 2 akan dimasukkan dalam 

pembuatan game untuk membangkitkan angka 

random yang terdistribusi gaussian pada pemilihan 

jenis skenario (memilih pintu lorong gua untuk pada 

status terbuka) oleh player. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini akan dicobakan duah skenario 

skenario dinamik untuk pembelajaran matematika, 

yaitu untuk membuka pintu lorong gua.  Dari masing 

masing percobaan tersebut akan dihitung banyaknya 

kategori soal (mudah, sedang dan sulit) yang 

digunakan player untuk membuka pintu lorong gua, 

selanjutnya akan di plot jumlah kemungkinan pintu 

lorong gua akan terbuka dan kemungkinan pintu 

lorong gua  belum bisa terbuka untuk mendapatkan 

mean(μ) dan standard deviasi (σ) yang ideal. 

Lorong-1 

Dari 10 kali percobaan pada tabel 5, diperoleh data 

sebagai berikut, 

Tabel 5. Hasil percobaan Lorong-1 

  Ʃ-Terbuka  Ʃ-BelumTerbuka 

µ=1 0 37 

µ=2 0 37 

µ=3 1 36 

µ=4 6 31 

µ=5 25 12 

µ=6 32 5 

µ=7 35 2 

µ=8 37 0 

µ=9 37 0 

µ=10 37 0 
Dari tabel tersebut dapat diplot seperti pada Gambar 9. 

Dari Gambar 7 berikut, 

 

 

Gambar 7. Hasil plot percobaan Lorong-1 

Dari tabel 5 dan gambar 7 dapat dilihat bahwa 

mean(μ) yang ideal adalah sekitar μ=4 (pada garis 

tengah). Pada gambar 7 μ pada sumbu horisontal 

merupakan “jenis soal” yang merepresentasikan 10 

kombinasi 10 jenis soal (mudah, sedang dan sulit) 

yang digunakan untuk menjawab soal dengan 

mendapatkan skor nilai yang sesuai untuk membuka 

pintu gua lorong-1 yang dimulai dari low_1 sampai 

diff_d. sedangkan angka 0 sampai 40 pada sumbu 

vertikal menyatakan “Frekuensi” terbuka atau belum 

terbukanya pintu gua lorong-1. 

Lorong-2 

Dari 10 kali percobaan pada tabel 5, diperoleh data 

sebagai berikut, 

Tabel 6. Hasil percobaan Lorong-2 

  Ʃ-Terbuka  Ʃ-BelumTerbuka 

µ=1 0 37 

µ=2 0 37 

µ=3 0 37 



  Ʃ-Terbuka  Ʃ-BelumTerbuka 

µ=4 14 23 

µ=5 17 20 

µ=6 19 18 

µ=7 34 3 

µ=8 33 4 

µ=9 35 2 

µ=10 37 0 

Dari tabel tersebut dapat diplot seperti pada Gambar 9. 

Dari Gambar 8 berikut, 

 

 

Gambar 8. Hasil plot percobaan Lorong-1 

Dari tabel 6 dan gambar 8 dapat dilihat bahwa 

mean(μ) yang ideal adalah sekitar μ=6.5 (pada garis 

tengah). Pada gambar 8 μ pada sumbu horisontal 

merupakan “jenis soal” yang merepresentasikan 10 

kombinasi 10 jenis soal (mudah, sedang dan sulit) 

yang digunakan untuk menjawab soal dengan 

mendapatkan skor nilai yang sesuai untuk membuka 

pintu gua lorong-1 yang dimulai dari low_1 sampai 

diff_d. sedangkan angka 0 sampai 40 pada sumbu 

vertikal menyatakan “Frekuensi” terbuka atau belum 

terbukanya pintu gua lorong-2. 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan distribusi gaussian pada pemilihan lorong 

mana yang dapat membantu playaer untuk lebih cepat 

bisa membuka pintu lorong dengan jenis soal yang 

beragam yang bisa dipilih untuk dikerjakan sesuai 

dengan kemampuan player (siswa). 

Pada kondisi lorong-1 distribusi yang ideal adalah 

dengan mean (μ) = 4 dan standard deviasi (σ) = 25, 

sedangkan untuk lorong-2 distribusi yang ideal 

adalah dengan mean (μ) = 6.5 dan standard deviasi 

(σ) = 15.7. 
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