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Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya didalamnya. 

Salah satu bentuk keanekaragaman budaya yaitu setiap daerah di Indonesia 

memiliki bahasa daerah yang mencirikan wilayah tersebut. Beberapa bahasa 

daerah memiliki aksara tersendiri dalam penulisannya. Salah satunya adalah 

Bahasa Lampung. Meskipun demikian, sarana belajar Aksara Lampung masih 

terbatas. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi game edukasi Koper Apung (Koleksi 

Permainan Aksara Lampung) menggunakan engine Construct 2 yang dikemas 

dalam bentuk aplikasi telepon pintar berbasis android. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Metode Scrum. Metode Scrum adalah metode kerja yang 

menggunakan iterasi dan penambahan kerangka kerja. Siklus kerja yang 

digunakan disebut dengan sprint. Sprint dilakukan sebanyak 2 kali dengan lama 

waktu sprint masing - masing adalah 20 hari. Terdapat 5 tahapan pengujian yang 

terdiri dari beberapa aspek yaitu, instrumen materi, portability, functionality, user 

acceptance test, efficiency, dan evaluasi kemampuan responden. Hasil pengujian 

aspek portability menunjukkan game dapat berjalan dengan baik pada perangkat 

android dengan versi minimal 4.1. Pengujian functionality menunjukkan seluruh 

asset game 100% dapat berjalan baik. User acceptance test menunjukkan predikat 

sangat baik dengan persentase 95,77%. Pengujian efficiency menunjukkan game 

menggunakan CPU sebesar 15 % dan RAM 400 MB. Sedangkan pada tahap 

evaluasi, tingkat kelulusan responden meningkat dari sebelumnya 36 % menjadi 

96 %. Sehingga, game Koper Apung dinilai efektif digunakan sebagai salah satu 

media belajar Aksara Lampung. 

Kata kunci : Android, construct 2, metode scrum, game edukasi, dan Aksara 

Lampung. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE DESIGN OF THE ANDROID BASED EDUCATIONAL GAME 

APPLICATION KOPER APUNG (THE COLLECTION OF 

LAMPUNGNESE LETTERS GAME)  

 

By 

 

AYU DIAN PAMUNGKAS 

 

Indonesia is a country with various cultures. One which shows this variety is that 

every region has its own local language as its special characteristic. Some local 

languages have their own local letters, for instance Lampungnese letters. 

However, the limited facilities provided for learning this language has become a 

problem. Therefore, this Koper Apung (the Collection of Lampungnese Letters 

Game) Educational Game was created in the form of game application for android 

based smartphone by using Construct 2 Engine. The Scrum Methodology was 

administered as the research methodology. It is a working methodology which 

occupies the iteration and addition of working design. The working cycles applied 

is called as sprint. There were two sprints applied, each spent around twenty (20) 

days. Five tests were administered, which consisted of several aspects; material 

instrument, portability, functionality, efficiency and respondent‘ ability 

evaluation. The result of portability aspect showed that Koper Apung game could 

work well on the minimally 4.1 version of android appliances. The functionality  

test showed that all game assets could satisfactorily 100% work. User Acceptance 

test indicated ‗Very good‘ predicate with 95.77% result. The efficiency test 

denoted that this game used 15% CPU and 400 MB RAM. Meanwhile, on the 

evaluation phase, the respondents‘ level of success improved from 36% to 96%. 

These signified that the Koper Apung game is an effective and applicable media to 

learn Lampungnese Letters. 

 

Keyword: Android, construct 2, Scrum methodology, educational game, and 

Lampungnese Letters.  
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MOTTO 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan kebajian serta saling menasihati untuk kebenaran 

dan kesabaran.” 

(Al-Qur’an, Surah Al-Asr [103]: 1-3) 

  

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai, tetaplah bekerja keras, dan kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 

(Al-Qur’an, Surah Al – Insyirah [94]: 5 – 8) 

 

“You shouldn’t like things just because people tell you you’re supposed to” 

Jonathan Byers 

 

“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to 

stand up to our friends”  

Dumbledore 

“Enjoying your own life without comparing it with that of another. When you feel 

the life’s difficult, remember difficult roads often lead to the most beautiful 

destinations. You don’t need to give up, stay strong and keep going” 

( Ayu Dian) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya di dalamnya. 

Adanya keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan etnis terbesar kedua di dunia. Setiap daerah tentu memiliki bahasa daerah 

yang berbeda-beda. Lembaga Bahasa Dunia (Ethnologue) menyatakan bahwa 

Indonesia memiliki 707 bahasa daerah. Setiap bahasa daerah tentunya memiliki 

masing-masing perbedaan, baik dalam penulisan maupun pengucapannya[1]. 

Sebagai salah satu upaya dalam melestarikan bahasa daerah,  maka dibuatlah 

kurikulum pembelajaran bagi peserta didik untuk jenjang Sekolah Dasar yang di 

dalamnya membahas mengenai tata bahasa daerah pada masing-masing kepulauan 

di Indonesia, salah satunya adalah mata pelajaran Bahasa Lampung. 

 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Bab IV Pasal 

8 disebutkan bahwa: (1) Pelestarian bahasa dan aksara Lampung dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara pengenalan dan pengajaran 

bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah sampai dengan Perguruan Tinggi yang pelaksanaannya 

disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan 



2 
 

keperluan. (2) Penyediaan bahan-bahan pengajaran, fasilitas dan bacaan untuk 

perpustakaan serta kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara [2]. Hal ini 

diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Lampung No. 4 Tahun 2011 Pasal 3 

yang berisi pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa dan aksara 

Lampung bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan Lampung sebagai bagian 

dari kebudayaan nasional [3]. 

 

Berdasarkan studi kepustakaan yang dipelajari oleh peneliti dari beberapa artikel 

terkait dengan metode pembelajaran Bahasa Lampung belum banyak hasil 

penelitian yang menyarankan metode terbaik yang dapat diterapkan. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rian Oseady dkk. pada tahun 2016 yang berjudul 

"Aplikasi Game Edukasi Aksara Matching Berbasis Android‖, telah disebutkan 

bahwa sebagian besar siswa merasa bosan terhadap metode pembelajaran yang 

telah ada dan menginginkan adanya metode pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dari hasil 

pengujian pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap 30 koresponden secara 

acak, dimana pada perhitungan pre-test menghasilkan 5,23% sedangkan post-test 

menghasilkan 6,6%. Persentase ini menunjukkan kemampuan rata-rata dari siswa 

sebelum dan setelah menggunakan aplikasi game sebagai media belajar Bahasa 

Lampung[4]. 

 

Mempelajari bahasa daerah menjadi hal yang sangat jarang dilakukan dikarenakan 

banyaknya peserta didik yang menganggap bahwa mata pelajaran tersebut kuno 

atau ketinggalan zaman. Materi bahan ajar yang diberikan oleh sekolah juga 
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dirasa kurang menarik dan monoton. Mata pelajaran Bahasa Lampung sendiri 

diberikan sebagai muatan lokal pada peserta didik Sekolah Dasar. Peserta didik 

diharapkan untuk dapat memahami mengenai tata bahasa, mulai dari aksara, 

penggunaan tanda baca dalam penulisan, sampai pengucapan yang benar terhadap 

kata yang digunakan.  

 

Permasalahan tersebut juga muncul di SDN 5 Teluk Betung Selatan 

Bandarlampung. Berdasarkan keterangan dari guru pengampu mata pelajaran 

Bahasa Lampung Amilia Safitri, S.Pd., menyatakan bahwa sebagian peserta didik 

mengalami kesulitan pada saat mempelajari Bahasa Lampung. Selain itu, fasilitas 

untuk pembelajaran interaktif juga dirasa kurang. Pembelajaran masih dilakukan 

secara konvensional yaitu dengan pemaparan langsung materi di depan kelas. 

Sehingga, siswa kurang antusias pada saat mengikuti pelajaran. Pada saat ini, 

penggunaan teknologi hampir diterapkan pada seluruh aspek kehidupan manusia, 

tidak terkecuali sebagai media pembelajaran. Mengingat sulitnya membangun 

minat peserta didik terhadap mata pelajaran Bahasa Lampung, oleh karena itu 

diperlukan sebuah media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan aplikatif. 

Sehingga dapat menumbuhkan minat belajar pada peserta didik.
 

 

Oleh karena itu, penulis membuat sebuah media pembelajaran yang diharapkan 

dapat membangun minat belajar siswa pada saat mengikuti mata pelajaran Bahasa 

Lampung. Media pembelajaran ini dapat digunakan di dalam kelas maupun di luar 

kegiatan belajar dan mengajar. Media belajar yang dimaksud adalah sebuah game 

edukasi yang di dalamnya melibatkan bahasa dan aksara Lampung. Game ini 
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dikemas dalam bentuk aplikasi telepon pintar berbasis android, sehingga peserta 

didik dapat memainkannya di mana dan kapan saja.  

 

1.2. Tujuan Skripsi 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi berupa game edukasi Koper Apung berbasis android sebagai 

media tambahan untuk belajar Bahasa Lampung.  

2. Mengetahui efektif atau tidak penggunaan media tambahan berupa game dalam 

pemahaman materi Bahasa Lampung. 

3. Mengetahui cara pembuatan game edukasi menggunakan Construct 2 untuk 

platform android. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang mendasari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membantu siswa SDN 5 Teluk Betung Selatan untuk lebih 

memahami materi Bahasa Lampung? 

2. Bagaimana membuat aplikasi game edukasi menggunakan Construct 2 untuk 

platform android? 

3. Apakah efektif menggunakan aplikasi berupa game sebagai media tambahan 

untuk belajar Bahasa Lampung? 
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1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka perlu 

adanya batasan masalah pada penelitian ini. Batasan permasalahan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi game edukasi Koper Apung ini hanya dapat digunakan pada 

perangkat android. 

2. Pengembangan aplikasi game edukasi ini menggunakan engine Construct 2. 

3. Penelitian ini menggunakan materi Sekolah Dasar untuk mata pelajaran Bahasa 

Lampung. 

 

1.5. Manfaat Skripsi 

Adapun manfaat dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi media belajar tambahan untuk materi Bahasa Lampung dengan 

memanfaatkan konsep belajar sambil bermain. 

2. Turut serta dalam pelestarian bahasa dan aksara Lampung dengan 

memanfaatkan teknologi. 

3. Membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami mata pelajaran Bahasa 

Lampung. 
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1.6.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang penulis, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian yang 

dilakukan, dan sistematika dari penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini penulis memaparkan penjelasan umum yang berkaitan dengan 

judul penelitian diantaranya yaitu, pengertian game edukasi, metode scrum, dan 

perangkat lunak yang digunakan yaitu Construct 2.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan, pemodelan 

yang digunakan dalam pengembangan aplikasi dan mekanisme pengambilan 

sampel data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai game yang dihasilkan serta hasil 

implementasi dan pengambilan data dengan kuisioner di SDN 5 Teluk Betung 

Selatan. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil pengamatan 

yang dilakukan selama penelitian. Selain itu penulis akan memberikan saran atau 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.  Kajian Pustaka dari Penelitian yang Berkaitan 

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini mengacu kepada penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengenai pembuatan aplikasi game 

edukasi . Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, engine game, jenis 

permainan dan materi belajar yang ada pada game.  

Penulis [5] melakukan penelitian dengan judul : Rancang Bangun Aplikasi Game 

Edukasi Pembelajaran Aksara Lampung ―Ajo dan Atu – Belajar Aksara 

Lampung‖, Berbasis Android dengan Sistem Multi-Ending Menggunakan Engine 

Ren’Py pada tahun 2016. Pada rancang bangun game ini penulis menggunakan 

engine game ren’py dan menerapkan konsep multi ending story. Dari pembuatan 

game ini diperoleh hasil dari survey small release yang dilakukan bahwa 80% 

siswa dari seluruh peserta survey menunjukkan bahwa game edukasi mudah 

dimengerti oleh pengguna. Selanjutnya, penulis pada [6] melakukan penelitian 

dengan judul : PlayScrum- A Card Game to Learn the Scrum Agile Method oleh 

pada tahun 2010. Pada penelitian ini metodologi yang digunakan untuk 

pengembangan aplikasi adalah metode Scrum. Aplikasi yang dikembangkan 

adalah sebuah game dengan konsep kartu dan materi yang disampaikan adalah 
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pembelajaran mengenai rekayasa perangkat lunak. Berdasarkan hasil penelitian, 

Game Scrum yang digunakan dapat diterapkan dalam pembuatan game lain.  

 

Peneliti pada [7] melakukan penelitian dengan judul : Aplikasi Game  Susun 

Aksara Jawa (SURAJA) Sebagai Media Belajar Aksara Jawa Kelas V SDIT 

Salsabila Baitturrahman untuk Platform Android pada tahun 2014. Berdasarkan 

penelitian tersebut, game Suraja yang berhasil dibuat dapat berjalan dengan baik 

dan tanpa ada error. Pengujian pada siswa memperoleh nilai alpha cronbach 

sebesar 0,909 dengan skala kualitas ―sangat baik‖. Sedangkan peneliti pada [8] 

judul penelitiannya adalah Research on Software Development Process 

Conjuction of Scrum And UML Modelling. Pada penelitian ini membahas 

mengenai penggunaan metode Scrum dalam pembangunan perangkat lunak 

namun menggunakan pemodelan UML. Hasil dari penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan Scrum dan pemodelan UML pembuatan software 

menjadi lebih terperinci dan mudah dikembangkan. 

 

Peneliti pada [9] melakukan penelitian dengan judul : Game Edukasi Bahasa 

Indonesia Berbasis Android Menggunakan DGBL-ID Model. Pada penelitian ini 

jenis game yang dibuat adalah pengenalan fungsi benda dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Disediakan kolom pilihan soal pada setiap 

akhir level sehingga pemain dapat belajar sekaligus bermain di waktu yang 

bersamaan. Selanjutnya peneliti pada [10] melakukan penelitian dengan judul : 

Improving Video Game Development: Facilitating Heterogeneous Team 

Collaboration through Flexible Software Process pada tahun 2010. Pada 
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penelitian ini, menjelaskan mengenai observasi terhadap pembuatan software 

video game Austria yang di dalamnya melibatkan sebuah tim yang memiliki 

kinerja yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebut dengan heterogen discipline. 

Pada penelitian tersebut pendekatan proses yang digunakan adalah Scrum, hal ini 

dikarenakan Scrum sangat cocok dengan konsep kerja heterogen. Penerapan 

heterogeneous discipline pada Scrum dapat menjadikan pekerjaan lebih cepat, 

salah satunya adalah pada pembuatan video game. 

 

Peneliti [11] melakukan penelitian dengan judul : Font Aksara Lampung untuk 

Persiapan Unicode pada tahun 2016. Pada penelitian ini menjelaskan pembuatan 

font Aksara Lampung digital berbasis Unicode. Font digital yang dihasilkan pada 

penelitian ini, digunakan pada skripsi ini sebagai acuan penulisan Aksara 

Lampung pada game. Selanjutnya, peneliti [12] melakukan penelitian dengan 

judul: AetheImE, HTML5 Game Engine with Multiple Canvas pada tahun 2016. 

Pada penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan engine game berbasis 

HTML5 mulai dari gameQuery, LycheeJS, Traffic Cone, Crafty, Construct 2 dan 

AetheImE. Hasil dari penelitian ini adalah Construct 2 merupakan engine game 

yang menghasilkan GPU 50% sehingga gambar yang dihasilkan baik, serta 

penggunaan CPU yang rendah dibandingkan dengan engine game HTML5 

lainnya. Oleh karena itu penulis memilih menggunakan Construct 2 dalam 

pembuatan game Koper Apung.  
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2.2. Game 

Game (permainan) merupakan sesuatu yang dimainkan dimana di dalamnya 

terdapat aturan-aturan (rules) yang mengarahkan seorang pemain dapat 

menjalankan game tersebut hingga tahap tertentu dan mendapat predikat sebagai 

pemenang dan yang mengalami kekalahan. Bermain game dapat membuat pemain 

lebih mengenal kepribadiannya lebih dalam. Salah satu hal yang didapatkan dari 

bermain game adalah dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan 

berinteraksi tentunya dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bermain game 

dapat meningkatkan cara berpikir seseorang dalam menghadapi sebuah masalah, 

kemampuan ini dapat digunakan pada saat menemukan permasalahan yang 

berkaitan dengan game ataupun tidak [13]. Salah satu cara belajar yang saat ini 

digunakan untuk menunjukkan strategi tertentu dalam menghadapi sebuah 

masalah adalah menggunakan teori permainan.  

 

Menurut John Von Neuman dan Morgestern pada tahun 1994 bahwa teori 

permainan merupakan sekumpulan peraturan yang dapat membangun karakter 

untuk bersaing satu sama lain, baik itu perorangan ataupun berkelompok dengan 

menggunakan strategi permainan yang sesuai agar mencapai tujuan akhir yaitu 

memperoleh kemenangan dari lawan. Setiap aturan yang dibuat pada sebuah 

permainan akan membatasi setiap perilaku pemain, peraturan yang dapat diterima 

oleh pemain dapat digunakan sebagai strategi untuk maju dan meminimalisir 

tindakan lawan untuk menang [14]. 
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2.3. Game Edukasi 

Menurut Anggani Sudono, bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan atau tanpa menggunakan alat yang dapat memberikan informasi, 

kesenangan, dan mengembangkan imajinasi pada anak. Pada proses 

perkembangan anak dengan bermain maka ditemukan dua istilah, yaitu sumber 

belajar (learning resources) dan alat permainan (educational toys and games). 

Sumber belajar adalah alat permainan yang digunakan untuk memberikan 

informasi baik kepada tenaga pendidik maupun peserta didik, diantaranya adalah 

buku referensi, buku cerita, gambar terkait, dan lain-lain. Sedangkan yang 

dimaksud dengan alat permainan adalah alat yang digunakan oleh anak untuk 

bermain, seperti bongkar pasang, pengelompokan, memadukan, merangkai, 

menyusun atau menyempurnakan menjadi bentuk yang utuh [15]. 

 

Bermain dengan menggunakan media permainan dapat memberi waktu kepada 

anak untuk menemukan sendiri, berimajinasi, bereksplorasi, mempraktikkan, dan 

mendapat pembelajaran dari berbagai macam konsep yang digunakan. Melalui 

bermain, pelaku kegiatannya akan mengalami dan merasakan secara langsung 

setiap kejadian yang ada. Sedangkan proses belajar di dalam ruang kelas lebih 

menunjukkan aspek kognitif dimana siswa hanya mengamati keadaan sekitar 

tanpa merasakan setiap kejadian yang ada di sekitarnya. Kegiatan belajar sambil 

bermain pada dasarnya dapat dilakukan secara bersamaan melalui permainan yang 

bersifat mendidik [16]. 
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Menurut Steve Sugar & Kim Kostorski Sugar menjelaskan bahwa game edukasi 

merupakan salah satu cara yang baik bagi tenaga pendidik untuk menyampaikan 

materi dan melakukan penilaian, tentunya dengan cara yang lebih menarik bagi 

siswanya. Terdapat beberapa jenis belajar dan macam-macam game edukasi yang 

sesuai dengan jenis belajarnya, sebagai berikut: 

a. Visual learners, merupakan jenis belajar dengan menggunakan media visual. 

Peserta didik diberikan tugas membaca, gambar, grafik, video, lembar kerja, 

lembar permainan, dan media visual lainnya kemudian memberikan 

tanggapannya terhadap masing-masing media yang diberikan. Dengan media-

media yang diberikan, game edukasi yang sesuai bagi peserta didik adalah 

game edukasi yang dapat memberi pengalaman visual sehingga mudah diingat 

oleh peserta didik.  

b. Auditory learners, merupakan jenis belajar dengan menggunakan musik, cerita 

lisan, membaca, bernyanyi bersama, suara, dan diskusi kelas. Peserta didik 

yang cocok dengan jenis belajar ini, game edukasi yang sesuai yaitu dengan 

menggunakan pertanyaan dan jawaban yang diulang pada setiap periode yang 

berbeda serta suasana diskusi yang meninggalkan kesan tak terlupakan. 

c. Kinestics learners, pada jenis belajar ini peserta didik memilih untuk terlibat 

pada pembelajaran melalui pengalaman sentuhan dan adanya interaksi, seperti 

halnya yang terjadi pada saat bermain game. Peserta didik mencoba secara 

langsung alat peraga yang digunakan untuk bermain, contohnya seperti balon, 

kartu dan lain-lain. Pergerakan menjadi hal utama dalam jenis belajar ini. 
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Dengan adanya game edukasi maka materi yang disampaikan serta proses belajar 

yang berjalan terasa lebih menarik dan peserta didik lebih termotivasi untuk 

belajar lebih giat[17]. 

 

Pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari 4 faktor pendukung yang terlibat, 

yaitu: 

1) Kualitas pembelajaran, kualitas pembelajaran siswa dapat dilihat dari seberapa 

besar informasi yang disajikan oleh tenaga pendidik dapat dimengerti oleh 

siswa. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dengan pencapaian yang diraih oleh 

siswa. Pencapaian ini dapat berupa hasil belajar yang mengalami peningkatan 

tahap demi tahap pada saat siswa sedang belajar.  

2) Insentif yaitu seberapa besar usaha dari seorang tenaga pendidik untuk 

memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Semakin besar 

motivasi belajar yang diberikan maka akan mempengaruhi tingkat keaktifan 

siswa di kelas. 

3) Waktu, yaitu siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan oleh guru sesuai dengan waktu yang diberikan. 

4) Kesesuaian tingkat pembelajaran, yaitu sejauh mana guru sebagai fasilitator 

memastikan tingkat kesiapan siswa untuk mempelajari materi baru[18]. 
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2.4.  Aksara Lampung 

2.4.1. Pengantar  

Sampai saat ini telah dikenal sekurang-kurangnya empat macam sistem tulisan. 

Pertama, tulisan piktograf, yaitu rangkaian gambar untuk melukiskan suatu 

peristiwa (misalnya: huruf Indian Meksiko). Kedua, tulisan ideograf atau tulisan 

Iogograf, yaitu satu tanda atau satu lambang mewakili satu kata (misalnya: huruf 

Cina). Ketiga, tulisan silabis yaitu satu tanda untuk menggambarkan satu suku 

kata (misalnya: tulisan Arab, Jawa dan Lampung). Keempat, tulisan fenomis yaitu 

satu tanda untuk melambangkan satu bunyi (misalnya: huruf Latin—bahasa 

Indonesia menggunakan huruf Latin). 

 

Setiap sistem tulisan memiliki urutan tertentu. Rangkaian urutan tulisan Latin 

tidak sama dengan rangkaian urutan tulisan Arab. Rangkaian urutan tulisan 

Lampung tidak sama dengan rangkaian urutan tulisan Jawa. Rangkaian urutan 

huruf menurut sistem tulisan tertentu disebut dengan istilah abjad atau alphabet 

atau aksara. Dengan demikian, ada aksara Latin, aksara Arab, ada aksara 

Lampung, dan seterusnya. Aksara Lampung, seperti telah dikemukakan di atas, 

termasuk sistem tulisan silabis. Aksara itu disebut dengan istilah kaganga. Aksara 

Lampung terdiri atas tiga unsur; huruf induk, anak huruf, dan tanda baca. Secara 

berturut-turut, ketiga unsur itu dikemukakan dalam uraian berikut. 

a. Huruf Induk 

Huruf induk berjumlah 20 buah. Sama halnya dengan huruf latin, huruf induk 

ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan (pada Tabel 2.1 dibaca dari atas ke bawah). 

Bentuk, nama, dan urutan huruf induk dikemukakan pada Tabel 2.1: 
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Tabel 2.1. Huruf Induk [19]. 

 

Jika ejaan Lampung (lihat Tabel 2.1) dibandingkan dengan ejaan Bahasa 

Indonesia, tampak bahwa dalam aksara Lampung tidak mengenal ejaan huruf f, q, 

v, x, z, kh, dan sy. Masing-masing huruf itu ditulis dengan menggunakan aksara 

berikut ini: 

1) Huruf f atau v ditulis dengan huruf p pa 

Contoh: firman piRmA 

2) Huruf q ditulis dengan menggunakan huruf k ka 
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Contoh: qariah  kriax 

3) Huruf x atau sy ditulis dengan menggunakan huruf  s sa 

Contoh: xenon  sEnoA 

4) Huruf z ditulis dengan menggunakan huruf j ja 

Contoh: zakat  jkt/ 

5) Huruf  kh ditulis dengan  menggunakan huruf  h ha 

Contoh: khusus husus/ 

 

b.  Anak Huruf 

Anak huruf aksara Lampung ada 12 buah, meliputi huruf pada Tabel 2.2. berikut 

ini: 

Tabel 2.2. Anak huruf [19] 
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a. Ulan  

Ulan adalah anak huruf kaganga berbentuk setengah lingkaran kecil yang 

terletak di atas huruf. Ulan terdiri atas dua macam: yang menghadap ke atas 

melambangkan bunyi [i] dan yang menghadap ke bawah melambangkan bunyi 

[e‘]. 

b. Bicek  

Bicek adalah anak huruf kaganga berbentuk garis tegak yang terletak di atas 

huruf. Bicek melambangkan bunyi [e]. 

c. Tekelubang 

Tekelubang adalah anak huruf kaganga berbentuk garis mendatar (seperti tanda 

hubung dalam ejaan bahasa Indonesia) yang terletak di atas huruf. Tekelubang 

melambangkan bunyi ng. 

b. Rejunjung  

Rejunjung adalah anak huruf kaganga berbentu seperti aksara ha kecil yang 

terletak di atas huruf. Rejunjung melambangkan bunyi [r]. 

c. Datas  

Datas adalah anak huruf kaganga berbentuk = yang terletak di atas hururf. Datas 

melambangkan bunyi [n]. 

d. Bitan  

Bitan adalah anak huruf kaganga yang terletak di bawah huruf. Bitan terdiri atas 

dua macam. Bitan yang berupa garis pendek mendatar melambangkan bunyi [u] 

dan bitan yang berupa garis tegak melambangkan bunyi [o].  
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e. Tekelungau  

Tekelungau adalah anak huruf kaganga berbentuk setengah lingkaran kecil yang 

terletak di bawah huruf. Tekelungau u melambangkan bunyi [aw] au. 

f.   Tekelingai  

Tekelingai adalah anak huruf kaganga yang berbentuk garis tegak yang terletak 

di kanan huruf. Tekelingai melambangkan bunyi ay [ai]. 

g. Keleniah  

Keleniah adalah anak huruf kaganga berbentuk seperti huruf ha, tetapi kecil. 

Keleniah melambangkan bunyi [h]. 

h. Gugus Konsonan (Kluster) 

Gugus konsonan (kluster) adalah deretan dua konsonan atau lebih yang termasuk 

dalam satu suku kata yang sama. Misalnya, /sp/ pada kata spidol atau /str/ pada 

kata struktur. Penulisan gugus konsonan dengan menggunakan aksara Lampung 

dilakukan dengan cara menambahkan bunyi [e] pada konsonan yang berdekatan, 

seperti terlihat pada contoh berikut: 

 Pramuka  pErmuk 

 Stasiun  sEtsiauA 

 Struktur  sEtEruk/tuR 

c. Tanda Baca 

Dalam musyawarah Para Pemuka Adat Daerah Lampung, tanggal 23 Februari 

1985, di Wisma Bandar Lampung telah ditetapkan tanda-tanda baca tulisan 

kaganga. Musyawarah menetapkan tanda-tandabacaberikut ini: 
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Tanda koma  ,    Tanda hubung     - 

Tanda seru !    Tanda titik      . 

Tanda tanya ?   

Sejalan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: B/204/Kep/Pwpk/HI/71, tanggal 26 

Maret 1971, tentang Pelajaran Membaca dan Menulis Aksara Lampung. Dalam 

surat keputusan itu, antara lain, dikatakan: 

1) Istilah ―tanda-tanda surat‖ perlu diganti dengan istilah ―tanda-tanda baca‖. 

Tanda baca menggunakan tanda-tanda baca pada huruf Latin. 

2) Angka menggunakan angka Arab dan Romawi . 

 

2.4.2. Angka  

Angka dalam tulisan kaganga menggunakan angka Arab atau angka Romawi. 

Angka Arab : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Angka Romawi : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M, V, M [19] 

 

2.5. Construct 2 

Construct 2 merupakan engine game 2D yang dikembangkan oleh Scirra Ltd. 

yang memiliki basis HTML5. Construct 2 memudahkan pengembang game untuk 

membuat aplikasi dengan metode visual programming, yaitu drag & drop modul 

yang telah disediakan dengan kebutuhan coding yang minimal. Dengan 

menggunakan tool Construct 2 memudahkan pengembang game yang masih 

pemula dan minim pengetahuan mengenai pengkodean. Game yang dibuat dengan 

Construct 2 dapat dipublikasikan ke banyak platform, diantaranya komputer 
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desktop (PC, Mac, atau Linux), juga ke mobile platform (Android, iOS, 

Blackberry, Windows Phone 8.0, Tizen dan lain-lain), juga pada website dengan 

menggunakan HTML5. Jika memiliki izin sebagai developer, juga dapat 

dipublikasi pada Nintendo‘s Wii U [20]. Keuntungan menggunakan Construct 2 

bagi pengembang game pemula adalah sebagai berikut: 

a. Tidak membutuhkan kemampuan bahasa pemrograman: construct 2 tidak 

menggunakan bahasa pemrograman yang sulit untuk dimengerti; melainkan 

menggunakan sistem event yang lebih mudah untuk dimengerti daripada 

menggunakan bahasa pemrograman. 

b. Built-in physics: menggunakan construct 2 artinya tidak perlu 

mengkhawatirkan fungsi yang rumit. 

c. Special effect: terdapat banyak efek yang dapat membuat game yang dibuat 

semakin menarik [21]. 

 

2.6. Metodologi Scrum 

Metode Scrum adalah sebuah metode yang menggunakan iterasi, kerangka kerja 

tambahan untuk project yang akan dibuat dan produk atau pengembangan 

aplikasi. Siklus kerja yang digunakan pada saat pengembangan produk disebut 

dengan Sprint. Iterasi ini tidak mengambil waktu lebih dari satu bulan, dan fase 

pengembangannya berjalan secara terus menerus tanpa berhenti. Sprint 

diibaratkan seperti timeboxed, yaitu iterasi berakhir pada setiap tanggal yang 

ditentukan pada awal kesepakatan meskipun pekerjaan yang dilakukan belum atau 

tidak pernah selesai. Pada saat fase awal Sprint, tim memilih pekerjaan yang 

menjadi prioritas terlebih dahulu (berdasarkan kebutuhan pengguna). Tim 
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berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pada saat fase Sprint berakhir. 

Setiap hari diadakan pertemuan dengan anggota tim yang lain dan saling bertukar 

pikiran mengenai kemajuan produk yang telah dikerjakan. Berikut ini merupakan 

key roles, artefak dan ringkasan aktivitas pada Metode Scrum: 

 

Gambar 2.1. Artefak pada Metode Scrum [22]. 

2.6.1. Tim Scrum 

Pada metode Scrum semua anggota yang terlibat pada proyek saling bekerja sama 

untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang ditargetkan pada setiap Sprint. 

Pada metode Scrum dikenal sebuah teknik yang sangat unik yaitu ―Scrum of 

Scrums‖. Dengan adanya pendekatan ini setiap anggota yang tergabung di dalam 

tim memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dan akan dilakukan pertemuan 

guna melakukan koordinasi terhadap pekerjaan dengan anggota yang lain agar 

kemajuan pada setiap pekerjaan dapat diketahui. Pertemuan in dapat dilakukan 

setiap hari, namun bila dilaksanakan dua sampai tiga kali seminggu sudah cukup. 
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a. Scrum Master 

Scrum master adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa fase metodologi scrum telah dilakukan dengan baik. Scrum Master 

memastikan setiap anggota bekerja dengan baik dan siap terhadap perubahan 

yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Peranan lainnya dari Scrum master adalah 

memfasilitasi setiap pertemuan yang akan dilakukan dan mengatasi setiap 

hambatan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan aplikasi. 

b. Product Owner 

Product Owner merupakan seseorang yang dapat disebut sebagai pengguna. 

Aplikasi yang akan dikembangkan merupakan hasil dari perencanaan Product 

Backlog yang informasinya didapatkan dari product owner. Tim Scrum 

mengurutkan product backlog dimulai dari prioritas tinggi dan kemungkinan 

hambatan besar sampai dengan prioritas rendah dengan hambatan yang kecil. 

Daftar yang dibuat ini nantinya akan disebut dengan sprint backlog. 

 

2.6.2. Product backlog 

Product backlog adalah sebuah daftar yang diinginkan oleh project owner. 

Product owner akan menghadiri rapat perencanaan mengenai sprint dan prioritas 

product backlog dan menjelaskannya kepada Tim. Setelah itu, tim akan memilah 

product backlog dan membagi setiap pekerjaan disesuaikan dengan seberapa lama 

sprint akan dilakukan sampai dengan aplikasi selesai dikembangkan. Tentunya 

penentuan waktu sprint disesuaikan dengan kesepakatan dengan product owner.  
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2.6.3. Sprint Review 

Pada akhir sebuah sprint akan dilakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini setiap anggota memaparkan kemajuan terhadap tugas 

yang dikerjakan dari product backlog masing-masing. Jika tidak terdapat 

perubahan atau tambahan maka fase pengembangan aplikasi dapat berlanjut ke 

tahapan selanjutnya. 

2.6.4. Langkah Pengembangan Metodologi Scrum 

Pengembangan aplikasi mengikuti langkah - langkah berikut ini: 

a. Planning 

Pada langkah ini terdiri atas pembagian kerja tim, pembuatan daftar backlog, 

ketetapan tanggal dimulainya pembuatan produk sampai dengan peluncurannya, 

estimasi biaya, pemilihan daftar produk backlog yang lebih diutamakan untuk 

dikerjakan.  

b. Architecture/ High Level Design 

Pada langkah ini aktivitas yang terjadi diantaranya adalah ulasan mengenai item 

backlog, identifikasi perubahan yang dibutuhkan untuk item produk backlog, 

analisis pemodelan yang cocok untuk pengembangan produk, identifikasi 

permasalahan atau ancaman yang mungkin ada ketika perubahan diterapkan pada 

pengembangan atau implementasi produk. 

c. Development (Sprint) 

Fase pembangunan adalah sebuah siklus perulangan dari pekerjaan yang 

dilakukan. Manajemen meliputi waktu, kompetisi, kualitas, fungsionalitas iterasi 

yang telah selesai dan juga fase pendekatan. Pendekatan ini juga disebut dengan 
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rekayasa ketidakpastian. Fase pembangunan terdiri atas proses – proses besar 

diantaranya: 

1.  Pertemuan dengan anggota tim untuk mengulas rencana yang telah berjalan. 

2.  Distribusi, peninjauan dan penyesuaian dari standar produk yang akan dibuat. 

3.  Iterasi Sprint, sampai dengan produk telah siap di distribusikan. 

i. Closure 

Pada saat manajemen tim merasa variabel waktu, kompetisi, kebutuhan, biaya dan 

kualitas dari produk untuk proses perilisan yang pertama telah lengkap maka 

tahapan pengembangan produk dirasa cukup dan akan segera ditutup dan 

memasuki langkah ini. Fase penutupan terdiri atas integrasi, pengujian sistem, 

dokumentasi pengguna [22]. 

 

2.7. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk 

aplikasi mobile. Android pada awalnya dikembangkan oleh sebuah startup yang 

dinamakan Android Inc., namun pada tahun 2005. Kemudian sistem operasi ini 

dengan resmi rilis pada tahun 2007. Android adalah sistem operasi yang bersifat 

open source dan Google menulis kodenya dibawah perizinan Apache. Versi 

terbaru Android membutuhkan 512 MB RAM, prosesor ARMv7 32-bit, arsitektur 

MIPS, serta GPU yang kompatibel adalah OpenGL ES 2.0 [23].  

 

 

 

 



26 
 

2.8. PhoneGap 

PhoneGap adalah sebuah framefork open source untuk cepat membangun cross 

platform aplikasi mobile menggunakan HTML5, Javascript dan CSS. PhoneGap 

dibuat pada tahun 2008 oleh Nitobi software. Nitobi sendiri adalah konsultan web 

yang telah berpengalaman pada javascript serta web development. Setiap aplikasi 

yang dibangun dengan PhoneGap harus menyertakan sebuah library Javascript 

dari PhoneGap. Library PhoneGap ini diberi nama Cordova.js. Cordova.js dan 

Cordova.jar bekerja saat melakukan pemanggilan API tertentu. Library 

Cordova.js inilah yang menjembatani antara bahasa pemrograman PhoneGap dan 

fitur asli dalam aplikasi mobile[24]. 

 

2.9. UML (Unified Modelling Language) 

Unified modeling language (UML) merupakan suatu bahasa yang menjelaskan 

sebuah sistem informasi secara visual dengan diagram yang membentuk interaksi 

antara pengguna dengan sistem itu sendiri. Selain itu diagram tersebut juga 

menjelaskan spesifikasi, rancang bangun sebuah sistem, pembuatan model sistem 

dan mendokumentasikan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh sebuah sistem yang 

akan dibuat. UML sendiri telah menjadi standar untuk memvisualisasikan sebuah  

piranti lunak secara rinci untuk didokumentasikan. 

 

2.9.1. Diagram diagram dalam UML 

Adapun diagram-diagram dalam UML sebagai berikut Use case diagram, Activity 

diagram, Sequence diagram, Class diagram, Statemachine diagram, 

Communication diagram, Deployment diagram, Component diagram, Object 
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diagram, Composite structure diagram, Interaction overview diagram, Package 

diagram, dan Timing diagram. 

 

2.9.2. Simbol pada Use Case Diagram 

Pada use case diagram terdapat simbol - simbol yang menunjukkan interaksi 

antara sistem dengan pengguna/user. Adapun simbol yang digunakan dijelaskan 

dalam Tabel 2.3 berikut ini[25]: 

 Tabel 2.3. Simbol Pada Use Case Diagram [25]. 

  

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Merupakan kesatuan eksternal 

yang berinteraksi dengan 

sistem 

2 

 

Use Case Serangkaian perintah yang 

membentuk sistem 

3 

 

Relationship Menujukkan hubungan antara 

aktor terhadap sistem 

4 

 

Collaboration Menunjukkan perintah yang 

berkesinambungan pada 

sistem 

5 

 

Ratinal rose Pemodelan visual untuk 

pengembangan sistem 

berbasis OOP 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Scrum. 

Peneliti membuat sebuah aplikasi game edukasi sebagai media pendukung mata 

pelajaran Bahasa Lampung yang bernama Koper Apung (Koleksi Permainan 

Aksara Lampung).  

3.1. Tahapan Penelitian 

Langkah langkah dalam pengembangan aplikasi menggunakan metode Scrum 

adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Planning  

Pada tahap perencanaan (planning) terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, 

diantaranya adalah: 

1. Peneliti menentukan Development Team yang terlibat dalam pengembangan 

produk, seperti scrum master, product owner, programmer, pengisi suara, 

responden dan validator materi. Adapun development team yang ikut serta 

dalam pengembangan aplikasi ini ditunjukkan dalam Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Development Team  

Keterangan Nama Anggota Roles/ Peran 

Development 

Team 

Amilia Safitri, S.Pd. Product Owner (PO) 

Dr. Eng Mardiana, S.T..,M.T. Manajer Proyek 1 (MP 1) 

Gigih Forda Nama, S.T., M,.T. Manajer Proyek 2 (MP 2) 

A. Effendi Sanusi, S.Pd., M.Pd. Validator Materi (VM) 

Restu Pratiwi Pengisi Suara (PS) 

Ayu Dian Pamungkas Programmer (P) 

Siswa/I SDN 5 Teluk Betung Responden (R) 

 

Pada tahap ini, development team yang terlibat memiliki peran masing-masing, 

diantaranya yaitu: 

a. Manajer Proyek: bertugas memantau, mengendalikan serta memiliki 

tanggung jawab penuh terhadap proyek yang sedang berjalan. 

b. Product owner: bertugas sebagai peninjau serta pengoreksi hasil dari proyek 

yang sedang dijalankan berdasarkan product backlog yang sebelumnya telah 

disusun. 

c. Programmer: bertugas memimpin proses desain, pengembangan aplikasi, dan 

pengujian terhadap aplikasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna. 

d. Validator materi: bertugas untuk memvalidasi materi yang akan digunakan 

pada proyek. 

e. Pengisi suara: bertugas sebagai pengisi suara pada proyek aplikasi yang 

dibuat. 

f. Responden: bertugas sebagai penilai aplikasi yang dihasilkan apabila proyek 

telah selesai berjalan. 
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2. Peneliti (scrum master) melakukan wawancara secara langsung dengan product 

owner untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa selama proses belajar 

sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan product backlog.  

3. Melakukan penyusunan product backlog berdasarkan hasil wawancara dengan 

product owner. Penyusunan diurutkan berdasarkan pekerjaan yang resiko 

kerjanya paling rendah dan tingkat keberhasilan paling tinggi. Product backlog 

yang dihasilkan ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2. Product Backlog  

No Deskripsi Fitur Kode 

1. Pengguna dapat mendapat akses untuk belajar dan bermain A 

2. Pengguna dapat mempelajari huruf induk aksara Lampung baik 

otomatis maupun manual 

B 

3. Pengguna dapat mempelajari anak huruf aksara Lampung secara 

manual dan otomatis 

C 

4. Pengguna dapat belajar angka dialek A baik secara manual dan 

otomatis 

D 

5. Pengguna dapat mempelajari materi tambahan seperti gugus 

konsonan, kata tanya, lambang dan tanda baca dalam aksara 

Lampung dilengkapi kamus dengan beberapa kata benda. 

E 

6. Pengguna dapat melakukan permainan sambil belajar  F 

7. Pengguna dapat memilih dialek permainan G 

8. Pengguna dapat memilih jenis permainan yang akan dilakukan H 

9. Pengguna dapat menghentikan aplikasi berjalan I 

 

4. Melakukan diskusi antara scrum master dengan product owner mengenai 

durasi waktu dalam pengembangan game (lama waktu sprint). Berdasarkan 

hasil diskusi, sprint akan dilakukan sebanyak 3 kali selama pengembangan 

game terdiri atas sprint planning meeting, sprint review 1 dan sprint review 2.  
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3.1.2. Architechture/ High Level Design 

Pada tahap selanjutnya high level design kegiatan yang dilakukan terdiri atas: 

1. Melakukan analisis kebutuhan sistem seperti genre game dan tools yang akan 

digunakan dalam pembuatan game.  

2. Membuat storyboard game Koper Apung. Gambaran desain antarmuka dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

a. Desain Antarmuka Menu Awal 

 

Gambar 3.1. Desain Antarmuka Menu Awal 

b. Desain Menu Utama Game 

         

Gambar 3.2. Desain Menu Utama Game 

c. Desain Sub-Menu Belajar dan Bermain 

   

Gambar 3.3. Desain Sub-Menu Belajar dan Bermain 
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3. Membuat pemodelan yang sesuai dengan product backlog menggunakan 

diagram UML yang terdiri dari use case diagram, sequence diagram dan 

activity diagram. 

a. Use Case Diagram Game Koper Apung 

 

Gambar 3.4. Use Case Diagram Game KOPER APUNG 
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b. Sequence Diagram Game KOPER APUNG 

 

Gambar 3.5. Sequence Diagram Ayo Berhitung Game Koper Apung 

 

Gambar 3.6. Sequence Diagram Susun Aksara Game Koper Apung 
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c. Activity Diagram Game KOPER APUNG 

 

Gambar 3.7. Activity Diagram Bermain Game Koper Apung  

 

Gambar 3.7. Activity Diagram Belajar Game KOPER APUNG 
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Gambar 3.8. Activity Diagram Permainan Susun Aksara Game Koper Apung 

 

Gambar 3.8. Activity Diagram Permainan Ayo Berhitung Game Koper Apung 
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Gambar 3.8. Activity Diagram Keluar Permainan  

 

3.1.3. Development/ Sprint 

Tahapan berikutnya adalah development/ sprint. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan pembuatan game berdasarkan product backlog yang telah disepakati 

pada tahap planning. Setiap akhir waktu sprint akan diadakan sprint review 

terhadap perkembangan game yang dihadiri oleh development team yang terlibat. 

Semua pekerjaan yang terkait dengan pengembangan game akan diulas, konten 

yang dianggap tidak diperlukan pada game akan dihilangkan. Jika tidak ada 

perubahan lagi pada game maka sprint akan dihentikan dan berlanjut ke tahap 

berikutnya.  

 

 



37 
 

3.1.4. Closure  

Closure merupakan tahapan terakhir dalam pengembangan game menggunakan 

metode Scrum. Game yang telah selesai akan diuji terlebih dahulu sebelum dirilis.  

3.2. Tahapan Pengujian 

1. Instrumen Aspek Materi 

Pada tahap pengujian ini, melibatkan dua orang yang ahli dalam mata pelajaran 

Bahasa Lampung. Tahapan pengujian meliputi soal pre-test dan post-test yang 

dikerjakan oleh pengguna setelah menggunakan aplikasi, serta materi belajar dan 

bermain yang dilibatkan pada game. Pengujian untuk menilai komponen materi 

belajar dan bermain pada game menggunakan kuisioner yang akan diberikan 

kepada validator materi. Tabel validasi yang digunakan dapat dilihat pada 

halaman lampiran Tabel Uji Materi. Sedangkan soal yang akan digunakan dapat 

dilihat pada lampiran mengenai soal pre-test dan post-test.  

 

2. Pengujian Portability 

Pada tahapan ini, developer akan melakukan tinjauan terhadap game yang telah 

dibuat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan perangkat android yang 

bervariasi dan software bluestacks. Tahapan pengujian ini akan menilai 

bagaimana performa game pada saat digunakan oleh pengguna. 

 

3. Pengujian Functionality  

Pada tahap ini, developer akan membagi kelas uji sebanyak 14 buah dengan 60 

skenario uji. Pemilihan jumlah kelas uji ditentukan oleh fitur menu pada game. 

Upaya yang dilakukan untuk memperkecil kesalahan adalah dengan membuat 
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skenario pengujian untuk setiap kelas uji yang jumlahnya disesuaikan pada jumlah 

tombol pada setiap kelas uji. 

 

4. Pengujian oleh Pengguna (User Acceptance Test) 

Pengujian ini melibatkan siswa/I kelas 4C. Penarikan sampel yang akan diambil 

bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang ada. Oleh karena itu, 

penentuan jumlah responden yang terlibat dalam penilaian harus ditentukan. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis pada penelitian ini 

menggunakan rumus Taro Yamane, yaitu [26] 

n = 
 

        
 

 Dimana : 

 n : Jumlah sampel 

 N : Jumlah populasi 

 d : Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1) 

Berdasarkan rumus tersebut, dengan menggunakan populasi sampel siswa kelas 

4C di SDN 5 Teluk Betung, maka didapatkan nilai n sebesar: 

n = 
  

           
 

n = 
  

    
 =   ,37 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan jumlah responden yang 

akan turut serta dalam pengujian non-fungsional adalah 25 orang dari jumlah 

populasi keseluruhan pada kelas 4C sebanyak 34 orang. Rubrik penilaian yang 

akan digunakan pada tahap pengujian ini adalah: 
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RANCANGAN KUISIONER SMALL-RELEASE 

APLIKASI GAME KOPER APUNG (KOLEKSI PERMAINAN AKSARA LAMPUNG) 

BERBASIS ANDROID DI SD NEGERI 5 TALANG BANDAR LAMPUNG 

 

a. Identitas Responden 

Nama Siswa :  

Kelas  : 

 

b. Petunjuk Pengisian 

1. Pengisian kuisioner ini dilakukan setelah Anda menggunakan aplikasi game Koper 

Apung. 

2. Isilah dengan memberikan tanda ceklis () pada kolom skor penilaian sesuai dengan 

jawaban Anda. 

3. Skor penilaian yang diberikan memiliki nilai terendah 1 dan tertinggi 7, semakin tinggi 

nilai yang Anda berikan, maka Anda semakin setuju dengan pernyataan yang ada. 

Sebaliknya, semakin kecil nilai yang Anda berikan, maka Anda dianggap semakin tidak 

setuju dengan pernyataan yang ada. 

4. Silahkan bertanya kepada peneliti apabila Anda tidak memahami petunjuk ini. 

 
c. Rubrik Penilaian 

No Pernyataan 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Game Koper Apung sangat mudah digunakan        

2. Saya dapat belajar aksara Lampung lebih mudah 

dengan menggunakan game Koper Apung 

       

3. Saya lebih cepat memahami aksara Lampung 

dengan game ini 

       

4. Saya bisa menambah pengetahuan tentang kosakata 

dengan game ini 

       

5. Menu belajar pada game ini cukup jelas dan mudah 

dipahami 

       

6. Tampilan game ini menarik        

7. Game ini memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan 

saya  

       

8. Belajar bahasa Lampung semakin menyenangkan 

dengan adanya game ini 

       

9. Permainan yang ada pada game ini menarik dan 

menambah semangat belajar 

       

10. Secara keseluruhan saya merasa puas dengan game 

ini 

       

 

d. Komentar dan Saran 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

 

Bandar Lampung,     September 2017 

Responden 

 

 

( …………….......) 
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1. Pengujian Efficiency 

Pada tahapan pengujian ini, aplikasi akan diuji menggunakan tools Testdroid. Hal – hal yang akan 

diamati selama proses pengujian adalah waktu eksekusi aplikasi (install, running, uninstalling), 

penggunaan CPU dan memory.  

 

2.  Evaluasi Kemampuan Responden  

Pada tahapan ini, responden yang terlibat dalam pengujian sampel jumlahnya adalah 25 

siswa. Siswa akan diberikan butir soal berupa pilihan ganda yang berjumlah 10 soal. Soal 

akan diberikan sebelum dan setelah game diberikan kepada responden. Hal ini dilakukan 

guna melihat perkembangan responden sebelum dan setelah menggunakan game. Soal 

yang akan digunakan dapat dilihat pada lampiran Rancangan Soal Responden.  

 

 

3.3. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Aspek Materi 

Pada tahapan ini, akan dipaparkan mengenai ada atau tidaknya perubahan yang 

terjadi pada komponen belajar dan soal pengujian yang terlibat pada game Koper 

Apung.  

 

2. Analisis Pengujian Portability 

Pada tahapan ini, akan ditampilkan hasil dari setiap skenario pengujian yang 

dilakukan terhadap aplikasi yang disajikan berupa gambar. Game dijalankan pada 

beberapa perangkat android berbagai versi kemudian akan di analisis kendala apa 

saja yang mungkin terjadi pada saat proses pengujian. 
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3. Analisis Pengujian Functionality 

Pembuat (Development team) terlebih dahulu mencoba seluruh asset yang ada 

pada aplikasi game, setelah itu akan di analisis kendala apa saja yang mungkin 

terjadi pada tahap pengujian. Persentase hasil pengujian dapat dihitung dengan: 

Persentase Hasil Pengujian =  
                      

                      
        

 

4. Analisis Pengujian User Acceptance Test 

Pada tahapan ini, pengguna akan diberikan butir pernyataan terkait dengan 

performa aplikasi yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

skala likert 7 poin. Tabel 3.3 menunjukkan penilaian skala likert yang digunakan: 

Tabel 3.3. Skala Penilaian Skala Likert[10] 

Skala Penilaian Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Agak Tidak Setuju 

4 Netral 

5 Agak Setuju 

6 Setuju 

7 Sangat Setuju 

Pada tahap ini, data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif. Penilaian terhadap aplikasi yang telah 

dibuat ditampilkan dalam bentuk persentase. Persamaan untuk perhitungan 

nilai persentase dari skala likert yang didapatkan adalah: 

Persentase Kelayakan = 
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Dari penilaian dalam bentuk persentase, akan ditentukan apakah sebuah produk 

yang berupa media yaitu game Koper Apung layak atau tidak untuk digunakan. 

Hasil dari bentuk persentase tersebut akan dijadikan pedoman penilaian secara 

kualitatif. Skala penilaian produk media ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4. Skala Penilaian Produk Media[27] 

Persentase Pencapaian (%) Interpretasi 

90  x Sangat baik 

80  x 90 Baik 

70  x 80 Cukup 

60  x 70 Kurang 

x 60 Sangat Kurang 

 

5. Analisis Pengujian Aspek Efficiency 

Pada tahap pengujian ini, akan dilakukan pengamatan pada besarnya penggunaan 

memory, CPU, dan time behavior pada saat aplikasi dijalankan. Aplikasi dinilai 

efektif apabila memenuhi persyaratan berikut: 

a. Pada saat aplikasi berjalan tidak mengalami memory leak sehingga 

menyebabkan aplikasi berhenti berjalan. 

b. CPU yang digunakan oleh aplikasi tidak melebihi batas yang ditentukan oleh 

Little Eye (Mobile app analysis tools) yaitu 15%. 

c. Pada saat melakukan proses install, uninstall, running aplikasi dapat berjalan 

dengan baik tanpa adanya error.  
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6. Analisis Evaluasi Kemampuan Responden 

Tahap pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif hasil dari 

penerapan game Koper Apung untuk membantu proses belajar siswa dalam 

memahami mata pelajaran Bahasa dan aksara Lampung. Responden pada 

pengujian ini adalah 25 orang siswa kelas 4C SDN 5 Teluk Betung. Persamaan 

untuk menghitung skor yang diperoleh siswa adalah sebagai berikut: 

Skor yang diperoleh =                   

Setelah menghitung skor untuk masing-masing responden yang terlibat, 

selanjutnya adalah menghitung perolehan skor rata-rata kelas yang diperoleh 

siswa, apakah lebih atau sama dengan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang digunakan di SDN 5 Teluk Betung yaitu 70. Perhitungan untuk mendapatkan 

skor rata-rata kelas menggunakan persamaan: 

Rata – rata kelas = 
                             

                         
 

Setelah didapatkan skor rata-rata kelas untuk hasil pre-test dan post-test, maka 

akan dihitung persentase jumlah siswa yang lulus mengerjakan soal. Siswa 

dinyatakan lulus apabila skor yang didapatkan mencapai KKM yaitu 70. 

Persamaan untuk menghitung jumah siswa yang lulus adalah: 

Jumlah siswa yang lulus = 
                  

                 
       

Pada penelitian ini, penilaian efektif terhadap game yang dihasilkan dilihat dari 

hasil belajar siswa. Apabila jumlah siswa yang lulus berkisar 80% dari jumlah 

responden yang mengerjakan soal dan skor rata-rata kelas mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70, maka media tambahan berupa game ini 
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dinyatakan efektif digunakan sebagai media tambahan untuk mata pelajaran 

Bahasa Lampung. 

 

3.4. Persiapan Perilisan dan Perilisan Game 

Pada tahap ini, akan dijelaskan mengenai instrumen yang akan disiapkan untuk 

proses perilisan game. Berbagai informasi terkait instrumen terkait yang 

digunakan dalam proses pembuatan game baik software, hardware maupun 

brainware dijelaskan secara rinci, screenshoot antarmuka game, serta video 

preview dari game Koper Apung.  
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3.5. Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun waktu dan tempat akan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Waktu Pelaksanaan : Mei 2017 – Desember 2017 

Tempat Penelitian : SDN 5 Teluk Betung Selatan, Bandarlampung. 

 

3.6. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Adapun jadwal kegiatan selama penelitian ini berlangsung adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Jadwal Kegiatan  

 

Tabel 3.5. menunjukkan jadwal kegiatan selama mengerjakan skripsi. Kegiatan 

dimulai pada bulan Mei sampai dengan Desember 2017.  

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Studi Literatur

2 Planning

3 Seminar Usul

4

Architechture/High Level 

Design

5

Sprint: 1) Sprint Planning 

2) Sprint review1  

3)Sprint review 2

6

Pengujian dan 

pengambilan data

7 Analisa dan Pembahasan

8 Seminar Hasil

9 Perbaikan

10 Kompre

DesemberNovember
AktifitasNo. 

Mei Juni Juli Agustus September Oktober
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3.7. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.7.1. Perangkat Keras (Hardware) 

Tabel 3.6. Perangkat Keras Pembuatan Game 

Laptop Asus X455L Series 

Prosesor Intel Core i3-4005U 1.7 GHz 

RAM 2 GB 

VGA NVIDIA GeForce 920M 

Harddisk 500 GB 

 

Pada Tabel 3.6 menunjukkan spesifikasi perangkat keras berupa Laptop yang 

digunakan untuk pembuatan game sampai dengan prose export game menjadi 

.apk. 

Tabel 3.7. Perangkat Keras untuk Penerapan 1 

 

 

Tabel 3.7 menunjukkan spesifikasi perangkat keras berupa telepon genggam yang 

digunakan untuk pengujian pertama game setelah dijadikan dalam bentuk aplikasi. 

Perangkat ini menggunakan android versi 4.2.1 yaitu Jelly Bean. 

 

 

 

Smartphone  Oppo Joy 

Prosesor Dual Core 

RAM 512 GB 

Memory 4 GB 

Android Ver. 4.2.1 Jelly Bean 
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Tabel 3.8. Perangkat Keras untuk Penerapan 2 

Smartphone  Lenovo Vibe P1m40  

Prosesor Quad Core 

RAM 2 GB 

Memory 16 GB 

Android Ver. 5.1 Lollipop 

 

Tabel 3.9. Perangkat Keras untuk Penerapan 3 

Smartphone  Oppo A37 

Prosesor Quad Core 

RAM 2 GB 

Memory 16 GB 

Android Ver. 5.1 Lollipop 

 

Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 menunjukkan spesifikasi perangkat keras berupa telepon 

genggam yang digunakan untuk penerapan kedua dan ketiga game setelah 

dijadikan dalam bentuk aplikasi. Kedua perangkat ini menggunakan versi android 

yang sama yaitu android 5.1 Lollipop.  

Tabel 3.10. Perangkat Keras untuk Penerapan 4 

Smartphone  Samsung J3  

Prosesor Quad Core 

RAM 1,5 GB 

Memory 8 GB 

Android Ver. 5.0 Lollipop 

  

Tabel 3.10 menunjukkan spesifikasi perangkat keras berupa telepon genggam 

yang digunakan untuk penerapan ke empat game setelah dijadikan dalam bentuk 

aplikasi. Perangkat ini menggunakan android Lollipop dengan versi 5.0. 
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Tabel 3.11. Perangkat Keras untuk Penerapan 5 

Smartphone  Vivo Y55s  

Prosesor Quad Core 

RAM 3 GB 

Memory 16 GB 

Android Ver. 6.0 Marsmellow 

 

Tabel 3.11 menunjukkan spesifikasi perangkat keras berupa telepon genggam 

yang digunakan untuk penerapan kelima game setelah dijadikan dalam bentuk 

aplikasi. Perangkat ini menggunakan android versi 6.0 yaitu Marsmellow. 

 

3.7.2. Perangkat Lunak (Software) 

Tabel 3.12. Perangkat Lunak untuk Pembuatan 

Sistem Operasi Windows 8.1 with Bing 

Game engine Construct 2 

Program aplikasi  Adobe photoshop CS6, Corel 

Draw X8, Umlet, PhoneGap 

Build Online 

Sound editor Audacity 

 

Tabel 3.12 menunjukkan perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan game. 

Game Engine yang digunakan adalah Construct 2, program aplikasi yang 

digunakan untuk pembuatan asset game adalah Adobe Photoshop CS 6 dan Corel 

Draw X8. Umlet digunakan untuk membuat activity diagram, use case diagram 

dan sequence diagram. Sedangkan untuk mengubah game ke bentuk .apk 

menggunakan PhoneGap. Aplikasi untuk mengedit suara menggunakan Audacity. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan pengujian functionality seluruh tombol dapat berfungsi dengan 

baik terbukti dengan persentase yang dihasilkan yaitu 100%. Sedangkan, 

melalui penilaian user acceptance test aplikasi game Koper Apung memiliki 

penilaian ‖sangat baik‖ sebagai produk media dengan persentase yang diraih 

yaitu 95,77%. 

2. Pada pembuatan game menggunakan Construct 2 ini melibatkan 541 asset, 

keseluruhan asset yang digunakan menghasilkan resolusi gambar dan suara 

yang baik terbukti pada tahap pengujian dengan berbagai device. 

3. Berdasarkan pengamatan menggunakan tools Testdroid, diketahui bahwa 

aplikasi game Koper Apung dapat berjalan dengan menggunakan CPU 

sebesar 15% dan membutuhkan memory minimal sebesar 756 MB.  

4. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata kelas mencapai 92 dari sebelumnya 

56,4 dan persentase kelulusan siswa mencapai 96% dari sebelumnya 36%, 

maka game Koper Apung efektif digunakan sebagai media bantu belajar 

Bahasa Lampung. 
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5. Menggunakan metode Scrum pada tahap pengembangan game dapat 

diterapkan dengan baik, hanya saja perlu adanya analisis resiko kerja sebelum 

penerapan agar tidak terjadi pelonjakan waktu kerja pada akhir masa sprint. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya adalah: 

1. Menambahkan materi belajar untuk siswa yang relevan dengan kurikulum 

serta bahan ajar agar pengetahuan mereka semakin bertambah. 

2. Menambahkan variasi soal pada permainan ayo berhitung dan menambahkan 

daftar skor pemain setelah melakukan permainan. 

3. Menggunakan analisis SWOT terlebih dahulu pada saat sprint planning 

sehingga, lebih mudah mengurutkan pekerjaan mana yang akan dimulai lebih 

dulu.  

4. Memilih alternatif perangkat lunak lain sehingga besarnya memory dapat 

diminimalisir. 
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