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ABSTRAK 

Game sudah merambah dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. 

Manusia mempunyai sifat dasar lebih cepat mempelajari segala sesuatu secara visual – verbal, 

sehingga game juga baik jika dilibatkan dalam proses pendidikan. Salah satu materi yang dapat 

dimasukkan dalam game edukasi adalah pembelajaran menghafal Asmaul Husna. Metode 

pembelajaran juga sangat penting digunakan untuk media pembelajaran.Salah satu metode yang 

digunakan adalah metode Hanifida.Game yang dibuat menggunakan metode Hanifida terdiri 

dari 4 level. Tiap-tiap level merepresentasikan tahapan-tahapan dalam pembelajaran metode 

Hanifida.Pada penelitian ini, penulis mengukur tingkat keefektifan metode Hanifida sebagai 

media pembelajaran dengan mengklasifikasi hasil uji coba game. Uji coba game yang 

digunakan adalah pada game level 4 yang diuji coba pada 30 siswa-siswi Sekolah Dasar. Hasil 

uji coba kemudian diklasifikasi menggunakan metode Fuzzy. Terdapat 3 input variabel dari 

hasil uji coba game level 4, yaitu nilai, waktu, dan langkah. Variabel-variabel tersebut 

digunakan untuk proses klasifikasi. Selain input variabel, juga terdapat output variabel, yaitu 

hasil keefektifan. Hasil keefektifan dari klasifikasi Fuzzy yang dilakukan pada hasil uji coba 

game level 4, yaitu metode Hanifida efektif dijadikan sebagai media pembelajaran dalam 

menghafal Asmaul Husna sebesar 73.3% dengan rincian persentase untuk hasil sangat efektif 

23.3% dan hasil efektif sebesar 50%. 

Kata kunci :Asmaul Husna, game edukasi, metode Hanifida, klasifikasi, metode Fuzzy. 

 

ABSTRACT 

Game has expanded in many areas of life, education is no exception. Human nature has a faster 

learning everything visual - verbal, so the game is also good if you are involved in the 

educational process. One of the materials that can be included in the educational game is Asmaul 

Husna rote learning. The learning method used is also very important for learning media. One 

method used is the method Hanifida. Game created using Hanifida method consists of 4 levels. 

Each level represents the stages of learning methods Hanifida. In this study, the authors measure 

the effectiveness of the method as a learning medium Hanifida with classifying outcomes trial 

game. Trials that used games are the game level 4 which tested students in 30 elementary 

schools. The trial results then classified using Fuzzy method. There are 3 input variables of the 

test results game level 4, which is the value, time, and pace. These variables are used for the 

classification process. In addition to the input variables, there is also a variable output, which is 

the effectiveness of the results. Effectiveness of Fuzzy classification results performed on test 

results game level 4, which is an effective method Hanifida used as medium of learning in 

memorizing Asmaul Husna of 73.3% with a percentage breakdown for highly effective results 

and 23.3% effective result by 50%. 

 

Keywords: Asmaul Husna, educational games, Hanifida method, classification, Fuzzy method. 
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PENDAHULUAN 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau 

ketrampilan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar [1]. 

Salah satu materi pembelajaran yang dapat divisualisasikan dengan game adalah pembelajaran 

menghafal Asmaul Husna. Asmaul Husna wajib dipahami oleh umat muslim seluruh dunia, sebab 

Allah telah berfirman dalam kitab-Nya yaitu, “Dia telah mengajari Adam seluruh nama” (Al –

Baqarah [2]: 31) dan “Milik Allahlah nama – nama yang indah, dan mohonlah kepada-Nya dengan 

menyebut nama – nama tersebut” (Al – A`raaf [7]: 180), serta sabda Rasulullah yang berbunyi, “Allah 

mempunyai 99 nama, seratus kurang satu; barang siapa memahaminya akan masuk surga”. 

 Pada penelitian sebelumnya membahas tentang ketuntasan siswa SMA dalam belajar logika 

matematika dengan mengklasifikasikan efektivitas waktu dan beberapa variabel yang mempengaruhi 

yaitu mencoba menjawab, menjawab benar, menjawab salah, menunda menjawab, dan jumlah langkah 

pemain menyelesaikan soal. Kemudian hasil pengujian diklasifikasikan dengan metode LVQ [2]. 

Pada penelitian sebelumnya membahas tentang penentuan jurusan di SMA dengan 

mengelompokkan siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa berdasarkan variabel nilai rata-rata 

IPA, nilai rata-rata IPS, nilai rata-rata Bahasa, Tes IQ, minat IPA, minat IPS, dan minat Bahasa. Hasil 

pengelompokkan dihitung menggunakan Logika Fuzzy dengan menggunakan aturan Sugeno pada 

proses Deffuzifikasi. Pada Deffuzifikasi nilai yang digunakan adalah nilai rata-rata [3]. 

 Dengan membuat game pembelajaran menghafal Asmaul Husna, nilai-nilai pendidikan dapat 

masuk ke dalamnya. Sehingga, ketika para pemain bermain game, pemain juga dapat menghafal 99 

Asmaul Husna. 

Klasifikasi digunakan untuk mengklasifikasi hasil uji coba game pada siswa Sekolah Dasar. 

Tujuan dari proses klasifikasi ini adalah untuk mengetahui bahwagame edukasi dengan metode 

pembelajaran Hanifida tersebut layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran dalam menghafal 

Asmaul Husna. Dalam klasifikasi digunakan Metode Fuzzy untuk perhitungan hasil uji coba game 

edukasi tersebut. Parameter yang digunakan adalah waktu, nilai, dan langkah yang dicapai dalam 

menyelesaikan game. Uji coba game yang digunakan adalah game level 4 yang dilakukan pada 30 

siswa-siswi Sekolah Dasar di Surabaya diantaranya 10 siswa kelas 4 SD, 10 siswa kelas 5 SD, 10 

siswa kelas 6 SD. 

 

METODE  
Metode Hanifida 

 

Metode Hanifida adalah  metode menghafal nama-nama Asmaul Husna dengan 

menggabungkan beberapa sistem tercepat untuk menghafal, diantarnya adalah sistem cerita, sistem 

pengganti, sistem lokasi, sistem angka, dan sistem kalimat. Kunci untuk mendapat daya ingat yang 

istimewa adalah mengasosiasikan berbagi hal dalam memori. Untuk mengingat potongan-potongan 

informasi digunakan asosiasi sederhana misalnya untuk mengingat nama dan wajah. Sedang asosiasi 

yang lebih kompleks untuk mengingat teori-teori yang sulit dan informasi yang mengandung banyak 

potongan-potongan kecil yang saling berkaitan [4].Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 

menghafal Asmaul Husna, yaitu : 

1. Jumlah Asmaul Husna ada 99 dan menghafal Rumus Angka Primer. Dalam beberapa literatur 

ditemukan sedikit perbedaan. Misalnya Asmaul Husna yang pertama adalah Allah itu sendiri, 

sedangkan yang lain meletakkan nomor 1 adalah Ar-Rahman. Kemudian Asmaul Husna nomor 

66 dan 67, ada yang hanya menulis Al-Waahid saja, sedang Al-Ahadu tidak termasuk. Tetapi 

ada juga yang mencantumkan keduanya. Pada metode ini telah memilih salah satu pendapat 

yang banyak diikuti, yaitu Ar-Rahman nomor 1, dan Al-Waahidu nomor 66, sedangkan Al-

Ahadu nomor 67. Jadi lafal Allah adalah nama selain yang 99 itu. Setelah itu menghafal rumus 

Angka Primer. 

2. Menghafal Rumus Angka Sekunder, berfungsi untuk mengetahui urutan Asmaul Husna dengan 

sistem bayangannya. Setelah mengetahui 99 nama Allah dan menghafal Angka Primer 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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selanjutnya menghafal Angka Sekunder untuk mengetahui urutan masing-masing Asmaul 

Husna tersebut. 

3. Memasukkan rumus angka tersebut ke dalam materi inti yaitu Asmaul Husna dengan sistem 

cerita dan bayangannya. Langkah ini merupakan materi inti, yaitu mempraktekkan teori yang 

diulas sebagaimana pada langkah pertama dan langkah kedua.  

 

 Sistem angka adalah cara mudah untuk menghafalkan urutan nomor dengan cara merubah angka 

menjadi kata. Dengan sistem ini maka susunan angka yang hanya dikenali oleh otak kiri dapat diubah 

menjadi rangkaian cerita yang dikenali oleh otak kanan.Landasannya berupa gabungan asosiasi visual 

bentuk nomor, bentuk huruf, dan bentuk benda.Gambar 1 menunjukkan tabel Angka Primer 

sedangkan Gambar 2 menunjukkan tabel Angka Sekunder. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rumus Angka Primer  Gambar 2. Rumus Angka Sekunder 
 

MetodeFuzzy 

  Logika Fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika 

Fuzzypertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika 

Fuzzyadalah teori himpunan Fuzzy. Pada teori himpunan Fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai 

penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat 

keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika Fuzzytersebut 

[5]. 

  Dalam banyak hal, logika Fuzzydigunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan 

dari inputmenuju ke outputyang diharapkan.  

  Pada penelitian ini, logika Fuzzy yang digunakan adalah metode Mamdani. Metode Mamdani 

sering juga dikenal dengan nama Metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani 

pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan empat tahapan:  

1. Pembentukan himpunan Fuzzy 

2. Aplikasi fungsi implikasi (aturan)  

3. Komposisi aturan  

4. Penegasan (Deffuzy)  
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Fuzzy untuk Klasifikasi Efektivitas 

  Sebelum proses klasifikasi, dilakukan uji coba pada game untuk mendapatkan data yang akan 

diklasifikasi. Data yang sudah didapat yaitu data nilai, waktu, dan langkah dalam menjawab soal. 

Tiap-tiap data dibagi menjadi beberapa kelompok misalnya untuk data nilai dibagi menjadi empat 

kelompok yaitu, sangat bagus, bagus, kurang bagus, dan tidak bagus. Untuk data waktu dan langkah 

dibagi masing-masing menjadi tiga kelompok yaitu, cepat, sedang, dan lambat. Kemudian untuk hasil 

akhir keefektifannya juga dibagi menjadi empat kelompok yaitu, sangat efektif, efektif, kurang efektif, 

tidak efektif. Pembagian masing-masing kelompok didapat dari data yang sudah di rata-rata. Dari 

masing-masing kelompok yang sudah ada, maka dibuat suatu notasi Fuzzy yang digunakan untuk 

proses defuzifikasi. Notasi Fuzzy yang didapat dari empat kelompok nilai, tiga kelompok waktu, dan 

tiga kelompok langkah adalah 36 notasi Fuzzy. Notasi Fuzzy digunakan untuk proses fuzifikasi. 

Setelah membagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mencari derajat keanggotaan dari tiap-tiap 

data. Nilai derajat keanggotaan yang paling terkecil merupakan nilai yang digunakan dalam proses 

inference. Proses ini disebut proses fuzifikasi. Setelah menemukan nilai derajat keanggotaan yang 

terkecil, maka dari 36 notasi yang sudah ada digunakan untuk proses inference dari tiap-tiap data. 

Proses inference merupakan proses dimana mencari hasil keefektifan dari tiap-tiap data yang sudah 

didapat nilai keanggotaannya. Proses inferencepada penelitian ini menggunakan kaidah Mamdani 

dalam mencari hasil keefektifannya. 

  Hasil yang sudah didapat dari tiap-tiap data dikelompokkan dan dihitung persentasenya. 

Sehingga didapat kesimpulan bahwa dari beberapa hasil uji coba menunjukkan hasil keefektifan 

berbentuk persentase. Proses akhir ini merupakan proses Defuzifikasi. Gambar 3 menunjukkan alur 

proses klasifikasi menggunakan metode Fuzzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan alur klasifikasi 

Parameter Peneitian 

Pada penelitian ini, parameter yang diteliti adalah: 

Start 

Uji Coba 

Game 

Data Input 

(Nilai, Waktu, Langkah) 

Fuzzification 
- Fungsi Membership Nilai 

- Fungsi Membership Waktu 

- Fungsi Membership Langkah 

Inference 

- Hasil Sangat Efektif 
- Hasil Efektif 

- Hasil Kurang Efektif 

- Hasil Tidak Efektif 

Deffuzification 

Hasil Keefektifan 
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a. Nilai: Sangat Bagus, Bagus, Kurang Bagus, Tidak Bagus 

b. Waktu: Cepat, Sedang, Lambat 

c. Langkah: Cepat, Sedang, Lambat 

Untuk hasil yang diharapkan adalah keefektifan yang meliputi Sangat Efektif, Efektif, Kurang Efektif, 

Tidak Efektif 

 

Perancangan Sistem 

 

Secara sederhana perancangan sistem pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rancangan alur game 

 

Pada menu Asmaul Husna akan ditunjukkan lafal Asmaul Husna lengkap dengan nomor, 

nama dan arti. Pemain dapat melihat lafal-lafal sesuai urutannya dengan menekan tombol next dan 

sebaliknya, pemain juga dapat melihat kembali lafal-lafal yang sebelumnya dengan menekan tombol 

back. Apabila pemain ingin keluar pada menu ini, pemain akan menuju halaman awal game.  

Pada menu Hanifida berisi tentang pengenalan metode Hanifida dan penemu metode tersebut. 

Menu selanjutnya yaitu memorize yang berfungsi untuk mengulang kembali pembelajaran pada 

metode Hanifida. Menu ini disajikan secara singkat tetapi sudah mewakili seluruh pembelajaran 

Hanifida.  

Pada game Level 1 terdapat soal tentang Angka Primer, pemain harus menebak angka dengan 

benar. Apabila pemain menjawab salah maka nilai atau skor akan dikurangi 5 dan waktu terus 

berjalan, tetapi jika menjawab benar maka nilai akan bertambah 10 dan waktu akan berhenti. Game 

level 2 yaitu game Angka Sekunder. Terdapat pertanyaan berupa Angka Sekunder dan pemain harus 

menebak simbol atau gambar yang berhubungan dengan Angka Sekunder tersebut. Apabila pemain 

dapat memahami dan menghafal Angka Primer pada level 1 maka pada level ini pemain tidak akan 

kesulitan dalam menebak simbol Angka Sekunder. Ketika pemain menjawab salah, maka nilai atau 

skor akan dikurangi 5 dan waktu akan terus berjalan. Tetapi apabila pemain menjawab benar, nilai 

akan bertambah 10 dan waktu akan berhenti serta akan secara otomatis masuk ke link benar. 

Berdasarkan implementasi game edukasi pada penelitian ini, Gambar 5 menunjukkan interface game 

level 1, sedangkan Gambar 6 menunjukkan interface game level 2. 
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Gambar 5.Interface Game Level 1   Gambar 6. Interface Game Level 2 

Pada game level 3 terdapat beberapa kata yang telah diacak. Pemain harus dapat menyusun 

kembali kalimat tersebut dengan benar, sehingga menjadi kalimat Hanifida yang menceritakan tentang 

nomor, nama, dan arti Asmaul Husna. Cara menyusun kata adalah dengan cara drag kata yang 

dipindah, kemudian drop kata pada tempat yang dituju. Kata yang sudah disusun dapat dicek 

kebenarannya dengan menekan tombol cek pada stage. Apabila kata masih salah maka akan ada 

peringatan bunyi dan tidak akan masuk ke link benar. Jika setelah disusun dan kemudian dicek dan 

hasilnya benar, maka nilai akan bertambah 10 dan akan masuk ke link benar. Berdasarkan 

implementasi game edukasi pada penelitian ini, Gambar 7 menunjukkan interface game level 3, 

sedangkan Gambar 8 menunjukkan interface game level 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.Interface Game Level 3   Gambar 8. Interface Game Level 4  

Game level 4, merupakan game inti dari pembelajaran metode Hanifida, yaitu menghafal 

Asmaul Husna dengan urut mulai nomor, lafal, dan arti.Terdapat lintasan angka pada game level 

4.Disini pemain harus menebak Angka Sekunder berdasarkan simbol yang muncul pada stage. Angka-

angka tersebut akan bergerak dan pemain harus menembak angka tersebut dengan tepat. Jika pemain 

salah menembak angka maka nilai akan dikurangi 5. Tetapi jika pemain menembak dengan tepat maka 

nilai akan bertambah 10 dan angka yang telah ditembak muncul pada papan jawaban yang berada 

diatas papan lintasan, serta secara otomatis akan masuk ke lintasan lafal. Seperti pada lintasan angka, 

lafal-lafal yang berada pada lintasan akan bergerak. Pemain harus menembak lafal yang berhubungan 

dengan nomor yang sudah muncul pada papan jawaban. Apabila salah menembak maka nilai akan 

berkurang 5 dan jika menembak tepat sasaran maka nilai akan bertambah 10 yang secara otomatis 

akan masuk ke lintasan arti. Pada lintasan arti, pemain harus menembak arti yang berhubungan dengan 

nomor dan lafal yang sudah berada pada papan jawaban. Nilai akan dikurangi 5 jika pemain salah 

menembak arti yang dimaksud. Apabila pemain menembak benar maka nilai akan bertambah 10 dan 

akan masuk ke link benar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi LogikaFuzzy 

Berdasarkan hasil uji coba untuk implementasi logika Fuzzy pada penelitian ini, Gambar 9 

menunjukkan grafik variabel input nilai, Gambar 10 menunjukkan grafik variabel input waktu, 

sedangkan Gambar 11 menunjukkan grafik variabel input langkah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Variabel input Nilai 
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Gambar 10. Grafik Variabel inputWaktu   Gambar 11. Grafik Variabel inputLangkah 

Sedangkan untuk output hasil keefektifan dijelaskan pada Tabel 1, yaitu nilai linguistiknya dibagi 

menjadi empat, dengan notasi sangat efektif (SE), efektif  (E), kurang efektif (KE), dan tidak efektif 

(TE).  

 
Tabel 1.Variabel Output Hasil Keefektifan 

Variabel Notasi Hasil 

SE Sangat Efektif 2300 < SE <= 2900 

E Efektif 1500 < E <= 2300 

KE Kurang Efektif 800 < KE <= 1500 

TE Tidak Efektif 0 < TE <= 800 

 

Pada implementasi logika Fuzzyada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Langkah-

langkah tersebut antara lain: 

1. Menentukan nilai Fuzzifikasi 

Implementasi Fuzifikasi tersebut dicari dari masing-masing nilai keanggotaan pada tiap-tiap data 

input. Misalkan untuk data ke-1: 

Nilai  = 2850 (masuk dalam golongan SB) 

Waktu  = 2990 (masuk dalam golongan L) 

Langkah = 310 (masuk dalam golongan S) 

Kemudian membuat rule berdasarkan tabel keanggotaan output hasil: 

a) if Nilai (SB) and Waktu (L) and Langkah (S) then Hasil (E) 

b) Hitung derajat keanggotaan dari masing-masing nilai dan cari nilai minimum: 

a) µn (2850) = 
2970−2850

2970−2200
 = 0.1 

 

b) µw (2990) = 
3600−2990

3600−2400
 = 0.5 

 

c) µl (310) = 
600−310

600−200
 = 0.7 

2. Masukkan rule sesuai dengan tabel keanggotaan output dengan menggunakan rule. 

a) if Nilai SB (0.1) and Waktu L (0.3) and Langkah S (0.7) then Hasil E (0.1) 

3. Setelah memasukkan nilai Fuzifikasi padarule, dilakukan perhitung nilai Defuzifikasinya 

Y = 
0.1 ∗ 1900

0.1
 = 1900 [efektif] 

Jadi untuk data ke-1 merupakan kelompok efektif 

 Proses tersebut digunakan untuk data ke-2 hingga data ke-30 dengan cara yang sama. 

Kemudian proses terakhir adalah menghitung persentase keefektifan untuk mengetahui kesimpulan 

hasil akhir untuk metode Hanifida yang digunakan sebagai media pembelajaran. 

a) SE = 7 
7

30
  * 100 = 23.3 % 

 

b) E = 15 
15

30
  * 100 = 50 % 

 

c) KE = 5 
5

30
  * 100 = 16.6 % 

 

d) TE = 3 
3

30
  * 100 = 10 % 

Sehingga didapat kesimpulan bahwa metode Hanifida efektif dijadikan sebagai media 

pembelajaran dengan persentase sebanyak 73.3% yang merupakan gabungan dari hasil sangat efektif 

23.3% dan hasil efektif 50%. 
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Hasil Analisa 

Dari hasil analisa, mempelajari metode Hanifida dalam menghafal Asmaul Husna lebih mudah 

menggunakan aplikasi multimedia daripada hanya membaca buku dan melihat gambar. Interaksi-

interaksi yang dimunculkan pada aplikasi yang telah dibangun ini membuat pembelajaran metode 

Hanifida dalam menghafal Asmaul Husna lebih menarik. Dengan adanya interaksi audiovisual yang 

dimunculkan membuat pemain lebih mengingat tiap-tiap kesalahan atau bahkan poin-poin penting 

yang harus diingat dalam menghafal Asmaul Husna. Berbeda dengan mempelajari metode Hanifida 

dalam menghafal Asmaul Husna dengan menggunakan buku atau gambar-gambar yang dicocokkan 

dengan cara manual, pemain tidak akan mengetahui letak kesalahan yang dilakukan apabila tidak ada 

mentor yang mendampingi. Dengan adanya aplikasi ini, pemain dituntut untuk berfikir secara cepat 

dan kreatif dalam mempelajari metode Hanifida serta pada saat menghafal Asmaul Husna. Dengan 

adanya peringatan salah, pengurangan nilai ketika menjawab salah, dan waktu yang terus berjalan 

pada saat menjawab salah membuat pemain lebih cepat berfikir kreatif serta mempermudah dalam 

menghafal Asmaul Husna lengkap mulai dari nomor, lafal, dan artinya. 

Selain hal tersebut, hasil uji coba keefektifan juga sangat menentukan apakah metode Hanifida 

ini efektif atau tidak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Dengan menghitung hasil uji coba 

pada 30 anak Sekolah Dasar yang menggunakan metode Fuzzy, didapatkan hasil keefektifan yang 

beragam yaitu untuk hasil sangat efektif  sebesar 23.3%, efektif sebesar 50%, kurang efektif sebesar 

16.6%, dan tidak efektif sebesar 10%. Dari hasil perhitungan tersebut ternyata metode Hanifida efektif 

dijadikan sebagai media pembelajaran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah menyelesaikan perancangan, pembuatan implementasi dan analisa terhadap sistem 

pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu mempelajari metode Hanifida 

dalam menghafal Asmaul Husna lebih mudah menggunakan aplikasi multimedia daripada hanya 

membaca buku dan melihat gambar. Hasil uji coba game yang telah diujikan pada 30 siswa-siswi 

Sekolah Dasar yang kemudian diklasifikasimenggunakan logikaFuzzy menunjukkan bahwa hasil 

persentase keefektifan sebesar 73.3% dari jumlah persentase hasil sangat efektif sebesar 23.3% dan 

hasil persentase efektif sebesar 50%, sehingga metode Hanifida efektif untuk dijadikan sebagai 

metode pembelajaran. 

Implementasi pada game ini masih sebatas penerapan konsep metode dan skenario game yang 

sangat kurang, untuk itu perlu diadakan pengembangan misalnya model game yang lebih bervariasi 

dan lebih menarik. Game edukasi menggunakan metode Hanifida tidak hanya digunakan untuk 

menghafal Asmaul Husna saja, tetapi dapat digunakan untuk pembelajaran apa saja yang berbasis 

edukasi sehingga perlu pengembangan yang lebih luas lagi untuk membuat game edukasi 

menggunakan metode Hanifida. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]  Sutopo H. Pengembangan Model Pembelajaran Pembuatan Aplikasi Multimedia 

Khususnya Game Puzzle Pada Mata Kuliah Multimedia.Thesis Program Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Jakarta. 2008. 

[2]  Muslichah H S. Klasifikasi Efektifitas Pencapaian Ketuntasan Belajar Siswa SMA 

Menggunakan Game Berbasis Logika Matematika Dengan Metode LVQ. Thesis Bidang 

Keahlian jaringan Cerdas Miltimedia (Teknologi Permainan). 2009. 

[3]  Panigoro L I.”Logika Fuzzy untuk Penentuan Jurusan di SMA”. Tugas Akhir Universitas 

Negeri Gorontalo. Gorontalo. 2012. 

[4]  Mahmud K. I , dan Mahadun H. Al-Asma Al-Husna Menghafal Nama, Arti, dan Nomor 

Urut, Cara Cepat Belajar Abad 21 Metode Hanifida Brain Based Learning Model 

Konstruktivisme. Jombang : Percetakan Fajar. 2009. 

[5]  Kusumadewi S. Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya). Yogyakarta : Graha Ilmu. 

2003.  


	proceeding.pdf (p.1)
	Prosiding2013.pdf (p.2-15)
	DAFTAR ISI
	hal 153 - 160


