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ABSTRACT
Muhammad Jhonsen Syaftriandi. Design edugame IT Learning. Palembang.
STMIK PalComTech, in July 2015. In an age of information technology such as
today's variety of gadgets become one of the necessities of life with a wide variety
of uses, such as entertainment media, instructional media and communication
media. Android into one operating system for smartphones is known and said to
be "user friendly". As time people must also know and recognize IT devices so
that people not only can use IT devices, but also to learn. To that end, then made
edugame IT learning, so that people could learn about the world of IT (System
development methods with (Multimedia Development Life cicle) MDLC an
appropriate method in building this game with stages neatly arranged. Stages that
starts from the design stage, gathering materials, manufacturing and testing.
Keywords: Android, Edu Game, Media Learning, Educational Games
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ABSTRAK
Muhammad Jhonsen Syaftriandi. Rancang Bangun Edugame Pembelajaran IT.
Palembang. STMIK PalComTech, Juli 2015. Di zaman teknologi informasi
seperti sekarang ini berbagai macam gadget menjadi salah satu kebutuhan hidup
dengan berbagai macam kegunaan, contohnya sebagai media hiburan, media
pembelajaran dan media komunikasi. Android menjadi salah satu sistem operasi
untuk smartphone yang terkenal dan dikatakan “user friendly”. Seiring
berkembangnya zaman masyarakat juga harus tahu dan mengenal perangkatperangkat IT agar masyarakat bukan hanya bisa menggunakan perangkat IT, tapi
juga mempelajarinya. Untuk itu, maka dibuatlah Edugame Pembelajaran IT,
supaya masyarakat bisa belajar tentang dunia II.
Metode pengembangan sistem dengan (Multimedia Development Life Cicle)
MDLC merupakan metode yang tepat dalam membangun game ini dengan
tahapan-tahapan yang tersusun rapi. Tahapan itu dimulai dari tahap desain,
pengumpulan materi, pembuatan dan pengujian.
Kata Kunci : Android, Edu Game, Media Pembelajaran, Game Edukasi
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Edukasi dan dunia game menjadi salah satu kolaborasi untuk
membangun media pembelajaran. Didukung dengan perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang membawa dampak terhadap
seluruh aspek kehidupan. Termasuk di dunia pendidikan, kini dengan
IPTEK telah dibuat berbagai media pembelajaran interaktif, salah satunya
menggunakan komputer, tablet pc dan smartphone. Dalam jurnal
Widiastuti menguraikan bahwa menurut von Neumann and Morgenstern
tahun 1944, game adalah “Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan
yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau
kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan
kemenangan sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan.
Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap
pemain, sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan
berman dalam situasi”.
Game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk
pengayaan pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran),
menggunakan teknologi multimedia interatif (Sukamto, Shalahuddin,
2011). Dalam jurnal Sugianto, dalam Sutopo (2003) yang berpendapat
bahwa metodologi Pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahapan, yaitu
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concept, design, material collecting, assembly, testing dan distribution
seperti gambar berikut.

Gambar 1. Tahapan Pengembangan Multimedia
Information Technology (IT) atau teknologi informasi adalah hasil
rekayasa manusia terhadap penyampaian informasi dari bagian pengirim
ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat,
lebih luas penyebarannya dan lebih lama penyimpanannya. Dunia
Information Technology terus berkembang baik dari dari segi hardware
(perangkat keras) dan software (perangkat lunak) hal ini sangat bagus bila
hasil dari perkembangan IT ini kita terapkan sebagai salah satu media
pembelajaran, contohnya belajar menggunakan komputer atau laptop,
dengan menggunakan game edukasi. Tapi, user juga perlu dikenalkan
dengan IT baik itu hardware maupun software, supaya user mampu
menghadapi perkembangan IT dengan baik.
Dari penjelasan diatas

penulis

tertarik ingin merancang dan

membangun sebuah game edukasi yang bertemakan Information
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Technology (IT). Dalam hal pembuatan game ini penulis menggunakan
metode Luther-Sutopo. Menurut Luther (1994) dalam jurnal Sugiarto
menguraikan bahwa metode pengembangan multimedia terdiri dari 6
tahap, yaitu concept (Pengonsepan), design (pendesainan), material
collecting (pengumpulan material), assembly (pembuatan), testing
(pengujian), dan distribution (pendistribusian).

Maka penulis tertarik

mengangkat topik tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Edu Game
Pembelajaran Information Technology (IT)”.

1.2

Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut: Bagaimana merancang dan membangun game
edukasi pembelajaran IT sehingga dapat membantu masyarakat yang ingin
memperluas pengetahunnya tentang dunia IT?. Bagaimana merancang dan
memnbangun game edukasi interaktif?.

1.3

Batasan MasalahPenelitian
Dalam pengerjaan “Rancang Bangun Edu Game Pembelajaran
Information Technology (IT)” sudah ditetapkan ruang lingkup yang akan
dikaji dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :
a. Media pembelajaran yang digunakan adalah game flash.
b. Metode yang digunakan yaitu Multimedia Development Life Cicle,
c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Action Script 3
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d. Membuat game edukasi yang bisa dijalankan di Desktop dan Android.

1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan Edu Game ini adalah untuk membuat game
pembelajaran yang bertemakan IT dengan menggunakan metode
Multimedia Development Life Cicle.

1.5

Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat untuk Mahasiswa
Sebagai penerapan dan perkembangan teori yang telah
diperoleh dibangku perkuliahan terutama mata kuliah desain dan
pemrograman.
1.5.2 Manfaat Bagi Akademik
Sebagai bahan referensi bagi penulis lain untuk dijadikan
perbandingan dalam menyusun proposal penelitian selanjutnya.

1.5.3 Manfaat Bagi Masyarakat
Media pembelajaran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
mereka yang ingin belajar tentang dunia Information Technology
(IT) seperti mahasiswa perguruan tinggi, siswa sekolah dasar, sampai
pekerja ataupun masyarakat umum. Membantu masyarakat untuk
bisa mengenal dan mengetahui dunia IT lebih dekat, supaya jauh dari
kata Gagap Teknologi (Gagap Teknologi).
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penulisan laporan
skripsi ini menjadi lebih mudah dipahami dan terarah, dimana penulisan
menjabarkan dalam 6 bab permasalahan dan masing-masing bab akan
diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika laporan skripsi diuraikan
sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.
BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK (GAME)

Pada bab ini penulis akan membahas tentang perangkat
lunak yang akan dirancang dan dibangun.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendukung
yang terkait dengan penelitian.
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BAB IV METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan jenis data, teknik pengumpulan
data, jenis penelitian, alat dan teknik pengembangan system serta
alat dan teknik pengujian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dilaporkan hasil-hasil yang diperoleh dalam
penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai dan
uji coba game. Hasil dan pembahasan disesuaikan dengan teknik
pengembangan sistem yang digunakan.

BAB VI PENUTUP
Pada bab ini memberikan kesimpulan secara umum dari
apa yang telah dibahas.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK YANG
DIKEMBANGKAN
2.1 Fenomena Perangkat Lunak yang Dikembangkan.
Smartphone Android menjadi salah satu kebutuhan hidup yang luar biasa.
Selain menjadi media komunikasi, Smartphone android juga bisa menjadi media
infromasi dan hiburan. Banyak Smartphone yang telah dirilis, mulai dari harga
yang murah dan harga yang paling mahal, dengan spesifikasi bermacam-macam
juga. Salah kelebihan dari android adalah disediakannya ribuan aplikasi dan game
untuk para pengguna android di Play Store android yang sudah terinstall di OS
Android. Selain menjadi media hiburan, android juga bisa media pembelajaran.
Game di android dibagi berbagai macam jenis, mulai dari petualangan, starategi,
RPG dan edukasi. Game edukasi menjadi salah satu cara untuk menjadi system
pembelajaran, contohnya game berhitung untuk anak-anak, game mewarnai dan
masih banyak lagi game yang bisa menjadi media pembelajaran.
Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk mengembangkan game edukasi,
sebagi penunjang sistem pembelajaran. Game yang dibuat memiliki fitur learning,
kuis dan hasil kuis. Penjelasannya sebaga berikut:
1. Learning (Pembelajaran)
Pada fitur ini user membaca dan mempelajari materi yang
disediakan oleh game.
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2. Kuis
Fitur kuis berfungsi untuk menguji sejauh mana user telah
mempelajari materi yang disediakan oleh game.
3. Hasil Kuis
Hasil kuis diambil dari hasil jawaban user, jika user tidak
memenuhi standar nilai yang ditentukan maka user dianggap gagal.

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Teori Pendukung
3.1.1 Pengertian Game Edukasi
Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2011), game edukasi adalah game
digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan (mendukung pengajaran
dan pembelajaran), menggunakan teknologi multimedia interaktif.
3.1.2 Pengertian Game
Menurut Nicolas (2005), Game adalah adalah kegiatan interaktif
secara sukarela, di mana satu atau lebih pemain mengikuti aturan
membatasi perilaku

yang

mereka, memberlakukan konflik buatan yang

berakhir dengan hasil yang terukur. Awal dari analisis teori game secara
formal adalah pembelajaran duopoly dari Antoine Cournot pada tahun 1838.
Matematikawan Borel menyarankan teori formal dari game pada tahun 1921,
yang ditindaklanjuti oleh matematikawan

Neumann

pada

tahun

1928

dalam "Theory of Parlor Games". Beberapa teori tersebut memberikan banyak
terminologi dan masalah konfigurasi dasar yang masih digunakan sampai
sekarang.
3.1.3 Media Pembelajaran
Menurut Simamora (2008:65), Media pembelajaran adalah alat yang
berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran merupakan
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sebuah proses komonikasi antara peserta didik, pendidik, dan bahan ajar.
Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau
media.
3.1.4 Teknologi Informasi atau Information Technology (IT)
Menurut Christine & Sanjaya (2011:86), Teknologi informasi adalah
hasil rekayasa manusia terhadap penyampaian informasi dari bagian pengirim
ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih
luas penyebarannya dan lebih lama penyimpanannya.
3.1.5 Metodologi Multimedia Development Life Cycle
Dalam

jurnal

Sutopo

mengemukakan

Metode

Multimedia

Development Life Cicle (Luther, 1994) terdiri dari enam tahap, yaitu concept,
design, collecting content material, assembly, testing, dan distribution.
Berikut penjelasannya:
1. Concept
Tahap concept (konsep) adalah tahap untuk menentukan tujuan dan
siapa pengguna program (identifikasi audience). Selain itu menentukan
macam aplikasi (presentasi, interaktif, dll) dan tujuan aplikasi (hiburan,
pelatihan, pembelajaran, dll).
2. Design
Design (perancangan) adalah tahap membuat spesifikasi mengenai
arsitektur program, gaya, tampilan dan kebutuhan material/bahan untuk
program.
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3. Material Collecting
Material Collecting adalah tahap dimana pengumpulan bahan yang
sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Tahap ini dapat dikerjakan paralel
dengan tahap assembly. Pada beberap kasus, tahap Material Collecting dan
tahap Assembly akan dikerjakan secara linear tidak paralel.

4. Assembly
Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap dimana semua objek atau
bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap
design.
5. Testing
Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan (assembly) dengan
menjalankan aplikasi/program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak.
Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha (alpha test) dimana
pengujian dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri.
6. Distribution
Tahapan dimana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan.
Pada tahap ini jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung
aplikasinya, mka dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut.
3.1.6 Action Script
Menurut Zainul & Diginnovac (2007:1), Action Script adalah
pemrograman macromedia flash yang digunakan untuk membuat animasi
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atau interaksi. Kita dapat menggunakan Action Script untuk mengontrol
navigasi dalam movie flash, menganiasi objek, mengontrol movie clip,
memanipulasi teks dan yang lainnya.
3.1.7 Android

Menurut Nazrudin Safaat H (2011:1), “Android adalah sebuah
sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup
sistem operasi, middleware, dan aplikasi.” Android adalah sistem
operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android
menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat
aplikasi mereka sendiri.
Pada awalnya dikembangkan oleh Android Inc, sebuah
perusahaan pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk
ponsel

yang

kemudian

dibeli

oleh

Google

Inc.

Untuk

pengembangannya, dibentuklah Open Handset Alliance (OHA),
konsorsium dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan
telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Moto.
3.1.8 AIR (Adobe Integrated Runtime)
Dalam jurnal Prama menguraikan; Adobe AIR (Adobe
Integrated Runtime) adalah sebuah cross operating system runtime
yang

dikembangkan

oleh

Adobe

sehingga

memungkinkan

pengembang memanfaatkan keterampilan mereka (seperti Flash, Flex,
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HTML, Javascript dan PDF) untuk membangun RIA (Rich Internet
Application) dan content-nya kedalam bentuk baru.
3.2 Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu
JUDUL
MEMBANGUN
GAME EDUKASI
SEJARAH
WALISONGO

NAMA
Nelly Indriani
Widiastuti, Irwan
Setiawan

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan

hasil
dan

implementasi
pengujian
game edukasi sejarah
walisongo ini dapat
diambil
kesimpulan
sebagai
berikut:
Game edukasi sejarah
walisongo ini dapat
menjadi
alternatif
pembelajaran
sejarah
walisongo
yang dapat membantu
guru
dalam
menyampaikan
materi
pembelajaran
sejarah walisongo yang
sesuai dengan kurikulum
Sekolah Dasar.
Permainan
yang
disajikan pada game
edukasi
sejarah walisongo ini
dapat membuat user
lebih
tertarik
dalam
mempelajari
sejarah
walisongo dan
memberikan
nuansa
yang menyenangkan.
Selain hasil, harapan
atau saran untuk
pengembangan
game
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JUDUL

GAME EDUKASI
“RAGAM
BUDAYA”
SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN
BUDAYA
TENTANG
PAKAIAN DAN
RUMAH ADAT DI
INDONESIA

NAMA

HASIL PENELITIAN

Sugiyanto

walisongo ini adalah :
Pengembangan storyline
yang mengutamakan
kisah-kisah
para
walisongo.
Pengembangan
gameplay
yang
melibatkan
pemain dalam kisah
walisongo
Mengembangkan teknik
interaksi
Game dapat dijadikan
sebagai
alat
bantu
pembelajaran
yang
komunikatif
dan
menyenangkan
bagi
masyarakat baik anakanak maupun dewasa.
Aplikasi game edukatif
ini
dapat
dijadikan
sebagai sarana hiburan
sekaligus melestarikan
warisan
budaya
di
Indonesia.

BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Jenis Data
4.1.1 Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang
memerlukannya. (Hasan, 2003:33). Dalam penulisan ini data primer
didapat oleh penulis melalui kegiatan mengamati game media
pembelajaran yang sudah ada seperti Game Matematika Anak, Tebak
Gambar, Mental Math, Kids Number and Math Lite, Penguin Jump
dan Save the Hamster.

data yang diamati seperti bagaimana

mengikuti pembelajaran, layout game, button navigasi dan skor.
4.1.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
dari sumber-sumber yang telah ada. (Hasan, 2003:33). Dalam
penulisan ini data sekunder didapat oleh penulis dari laporan-laporan
penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan referensi buku dan
jurnal-jurnal penelitian.
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4.2 Teknik Pengumpulan Data
4.2.1 Observasi
Menurut Indrajani (2011:5), observasi adalah salah satu
teknik pencarian data paling efektif untuk pemahaman suatu sistem.
Menurut Jogiyanto (2005:623), observasi adalah pengamatan
langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan.
Teknik observasi dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan
kebutuhan sistem yang lain. Penulis mengamati game edukasi seperti
Game Matematika Anak, Tebak Gambar, Mental Math, Kids Number
and Math Lite, Penguin Jump dan Save the Hamster. Adapun yang
penulis amati adalah:

1.

Menu yang mudah dimengerti

2.

Tampilan atau desain game yang menarik

3.

Backsound game

4.

Tutorial game

5.

Nilai atau score game untuk user

4.2.2 Studi Pustaka
Menurut Indrajani (2011:1), studi pustaka merupakan metode
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan
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mempelajari data-data yang ada dari berbagai media, seperti bukubuku, hasil karya tulis, jurnal-jurnal penelitian atau artikelartikel dari
internet yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis
mengumpulkan data dari buku dan jurnal pengembangan multimedia.
4.3 Alat dan Pengembangan Sistem
4.3.1 Alat Pengembangan Sistem
Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014:137), Unified Modeling
Language (UML) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan
komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram
dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan
pemodelan. Jadi
penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun
pada kenyataannya UML paling banyak diguakan pada metodologi
berorientasi objek.
4.3.1.1. Model Proses
a. Use Case Diagram
Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014:155), Use
case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk
kelakukan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat.
Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu
atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan
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dibuat.

Secara

kasar,

use

case

digunakan

untuk

mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sebuah
sistem

informasi

dan

siapa

saja

yang

berhak

menggunakan fungsi-fungsi itu.
Syarat penamaan

pada

use

case

adalah nama

didefenisikan sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Ada
dua ahal utama pada use case yaitu pendefinisisan apa
yang disebut aktor dan use case.

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang
berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat
diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri,
jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang,
tapi aktor belum tentu merupakan orang.
2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan
sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan
antar unit atau aktor.
Berikut simbol-simbol use case menurut (Rosa dan
Shalhuddin, 2014: 156):
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Tabel 4.1 Simbol – Simbol Use Case
Nama
Komponen

Simbol

Keterangan

Use Case

Fungsionalitas
yang
disediakan sistem sebagai
unit-unit
yang
saling
bertukar pesan antar unit
atau
aktor,
biasanya
dinyatakan
dengan
menggunakan kata kerja
diawal frase nama use case

Actor

Orang, proses, atau sistem
lain
yang
berinteraksi
dengan sistem informasi
yang akan dibuat diluar
sistem informasi yangakan
dibuat itu sendiri, jadi
walaupun simbol dari aktor
adalah gambar orang, tapi
aktor
belum
tentu
merupakan orang, biasanya
dinyatakan
menggunakan
kata benda diawal frase
nama actor.

Association

Komunikasi antara aktor
dan
use
case
yang
berpartisipasi pada use case
atau use case memiliki
interaksi pada aktor.
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Nama
Komponen

Simbol

Ektensi /
extend

<<extend>>

Generalisasi /
generalization

Keterangan
Relasi use case tambahan
kesebuah use case diaman
use case yang ditambahkan
dapat
berdiri
sendiri
walaupun tanpa use case
tambahan itu mirip dengan
prinsip inheritance pada
pemograman
berorientasi
objek, biasanya use case
tambahan memiliki nama
dapan yang sama dengan
use case yang tambahkan.

Hubungan generalisasi dan
spesialisasi (umum-khusus)
antara dua buah use case
dimana fungsi yang satu
adalah fungsi yang lebih
umum dari yang lainnya.

Include

<<Include>>

Relasi use case tambahan ke
sebuah use case dimana use
case yang ditambahkan
memerlukan use case ini
untuk
menjalankan
fungsinya atau sebagai
syarat dijalankan use case
ini.

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (156:2014)

b. Class Diagram
Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014:141), Diagram kelas atau
class

diagram

menggambarkan

struktur

sistem

dari

segi
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pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun
sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau
operasi.
1. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas.
2. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu
kelas.
Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan
fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Susunan struktur kelas
yang baik pada diagram kelas

sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas berikut ini :
1. Kelas main
Kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan.
2. Kelas yang menangani tampilan sistem
Kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai
3. Kelas yang diambil dari pendahuluan use case Kelas yang menagani
fungsi-fungsi yang harus ada di ambil dari pendefinisian use case.
4. Kelas yang diambil dari pendefinisian data
Kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data
menjadi sebuah kesatuan yang
diambil maupun akan disimpan ke basis data.
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Jenis-jenis kelas diatas juga dapat digabungkan satu sama lain sesuai
dengan pertimbangan yang dianggap baik asalkan fungsi-fungsi yang sebaiknya
ada pada struktur kelas tetap ada.
c. Activity Diagram
Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014: 161), Diagram
aktivitas atau activity diagram mengambarkan workflow (aliran
kerja) atau aktivitas dari sebuah ssitem atau proses bisnis yang
ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah
bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan
apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan
oleh sistem. Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk
mendefinisikan hal – hal berikut:
1. Rancangan proses bisnis dimaan setiap urutan aktivitas yang
digambarkan

merupakan

proses

bisnis

sistem

yang

didefinisikan.
2. Urutan atau pengelompokkan tampilan dari sistem / user
interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah
rancangan antaruka tampilan.
3. Rancangan pengujian dimana setiapa aktivitas dianggap
memerlukan sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus
ujinya.
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4. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat.
Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas:

Tabel 4.2. Simbol Activity Diagram
Nama
Komponen

Simbol

Keterangan

Status awal

Status awal aktivitas
sistem, sebuah diagram
aktivitas memiliki sebuah
status awal.

Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan
sistem, aktivitas biasanya
diawali dengan kata kerja.

Percabangan /
decision

Asosiasi
percabangan
dimana jika ada pilihan
aktivitas lebih dari satu.

Penggabungan
/ join

Asosiasi penggabungan
dimana lebih dari satu
aktivitas
digabungkan
menjadi satu.

Status akhir

Status
akhir
yang
dilakukan sistem, sebuah
diagram
aktivitas
memiliki sebuah setatus
akhir.

Swimlane
Nama swimlane

Memisahkan organisasi
bisnis yang bertanggung
jawab terhadap aktivitas
yang terjadi.

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (162:2014)
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4.3.2 Teknik Pengembangan Sistem
Teknil pengembangan multimedia yang digunakan oleh
penulis

menggunakan

Metode

Pengembangan

Multimedia

Development Life Cicle terdiri dari enam tahap, yaitu concept,
design, collecting content material, assembly, testing, dan
distribution. Berikut penjelasannya:

1. Concept
Tahap concept (konsep) adalah tahap untuk menentukan tujuan dan
siapa pengguna program (identifikasi audience). Selain itu
menentukan macam aplikasi (presentasi, interaktif, dll) dan tujuan
aplikasi (hiburan, pelatihan, pembelajaran, dll).
2. Design
Design (perancangan) adalah tahap membuat spesifikasi
mengenai arsitektur program, gaya, tampilan dan kebutuhan
material/bahan untuk program.
3. Material Collecting
Material Collecting adalah tahap dimana pengumpulan bahan
yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Tahap ini dapat
dikerjakan paralel dengan tahap assembly. Pada beberap kasus,
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tahap Material Collecting dan tahap Assembly akan dikerjakan
secara linear tidak paralel.
4. Assembly

Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap dimana semua
objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan
pada tahap design.
5. Testing

Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan (assembly) dengan
menjalankan aplikasi/program dan dilihat apakah ada kesalahan
atau tidak. Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha
(alpha test) dimana pengujian dilakukan oleh pembuat atau
lingkungan pembuatnya sendiri.
6. Distribution

Tahapan dimana aplikasi disimpan dalam suatu media
penyimpanan. Pada tahap ini jika media penyimpanan tidak cukup
untuk menampung aplikasinya, mka dilakukan kompresi terhadap
aplikasi tersebut.

4.4 Alat dan Teknik Pengujian Perangkat Lunak
Pengujian perangkat lunak sebagai suatu elemen kritis dari
jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian
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pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean. Adapun teknik
yang digunakan oleh penulis adalah pengujian Black-Box.
Pengujian Black-Box berfokus pada penyerahan fungsional
perangkat

lunak

memungkinkan

dengan
perekayasa

demikian
perangkat

pengujian
lunak

Black-Box
mendapatkan

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya dengan menggunakan
semua peryaratan fungsional untuk satu program. Pengujian BlackBox merupakan alternatif dari teknik White Box, tetapi merupakan
pendekan komplementer yang kemungkinan besar mampu
mengungkapkan kelas kesalahan dari pada metode White Box.

Pengujian Black-Box berusaha menemukan kesalahan dalam
kategori sebagai berikut:
a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang.
b. Kesalahan interface.
c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database
eksternal.
d. Kesalahan lahan kinerja.
e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi.
Pengujian Black-Box adalah pengujian aspek fundamental
sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat
lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat
lunak berfungsi dengan benar. Pegujian Black-Box merupakan
metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi
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perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat
lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah
telah sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil
Perencanaan game menggunakan perancangan metode Multimedia
Development Life Cicle atau MDLC didukung dengan diagram bantu
lainnya seperti Use Case Diagram dan Activity Diagram dapat
menggambarkan alur pada game yang dibuat.
5.1.1 Analisis
5.1.1.1 Identifikasi Masalah
Tabel 5.1 Hasil Analisa
Masalah
Masih
Indonesia

ada

Penyebab masalah

masyarakat User
yang

hanya

bisa

belum mengoperasikannya perangkat-

mengenal dunia IT, baik dari perangkat IT. Namun belum
sergi hardware dan software.

banyak yang tahu akan akan
spesifikasi dan fungsinya lebih
dalam lagi.
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5.1.1.2 Identifikasi dan Usulan Pemecahan Masalah
Tabel 5.2. Tabel Identifikasi dan Usulan Masalah
Titik Keputusan
Rancang Bangun Edu Game

Lokasi
-

Pembelajaran IT

5.1.2. Konsep
5.1.2.1. Deskripsi Kebutuhan
1. Kebutuhan Perangkat Keras
Dalam proses pembuatan

game ini dibutuhkan

kebutuhan perangkat keras dalam pembuatan game “Edu
Game Pembelajaran Technology Information” yaitu:
1. Prosessor intel dual core 3,0 Ghz
2. VGA ATI Radeon 2 Gb HD 5500 series 256 bit
3. HDD 500 Gb
4. Mouse USB Cable
5. Keyboard
6. Smartphone Android OS 4.4.2 Jelly Bean
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Smartphone yang digunakan untuk penerapan dan
pengoperasian game, berikut spesifikasi smartphone
yang digunakan:
1)

Prosesor

: Intel Atom 1,7 GHz

2)

Memori Internal

:8 Gb

3)

RAM

:1Gb

4)

Versi Android

: 4.4.2. Jelly Bean

5)

Nomor Model

: ASUS_Z007

2. Kebutuhan Perangkat Lunak
Berikut

kebutuhan

perangkat

lunak

yang

dibutuhka:
1)

Sistem Operasi Windows 8 Pro 64 Bit

2)

Adobe Flash Professional CS6 untuk pembuatan
game.

3)

Adobe Photoshop CS6 untuk kebutuhan desain
(background game).

4)

Microsoft Office Visio 2007 untuk mendesain
rancangan game.

b. Kebutuhan Fungsional:
Berikut kebutuhan fungsional yang dibutuhkan untuk
mengoperasikan game ini:
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1. Halaman Menu Utama yang menyajikan button
untuk menuju halaman lainnya.
2. Button “HELP“ untuk user yang baru pertama
kali mencoba edugame memilih tombol HELP
untuk melihat petunjuk game.
3. Button

“LEARNING”

untuk

memulai

pembelajaran.
4. Button chapter untuk memilih chapter game,
setiap chapternya akan menampilkan informasi
sesuai tema chapternya.
5. Button “QUIS” untuk melakukan Quis, dengan
memilih tombol QUIS untuk menguji sejauh
mana user menyerap materi pembelajaran yang
telah di sediakan.
6. Tampilan hasil kuis, setelah melakukan Quis,
user akan melihat nilai dari Quis yang telah user
lakukan.
7. Button “EXIT” untuk mengakhiri game, user
menekan tombol EXIT.

5.1.2.2 Pemodelan Kebutuhan
A. Use Case Diagram Edu Game Pembelajaran
Technology Information
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Usecase Diagram digunakan untuk mengambarkan
interaksi antara pengguna sistem (actor) dengan kasus
(use case) yang disesuaikan dengan langkah-langkah
(scenario) yang telah ditentukan.

Gambar 5.1 Use Case Diagram Edu Game
Pembelajaran Technology Information

Berdasarkan Use Case Diagram seperti diatas, dapat kita
uraikan sebagai berikut:
1. Pada saat memulai game, user akan melihat buttonbutton yang disajikan oleh game, diantaranya button
Learning, button Quis IT, Button Help, button Exit.
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2. Pada saat user memilih button Learning, game akan
menuju halaman pilihan materi, yang ditunjukkan oleh
button sesuai dengan judul materi.
3. Pada button Quis, user akan ditunjukan kehalaman
Quis, jika dalam menjawab kuis user melakukan 3 kali
kesalahan, maka kuis dinyatakan gagal dan akan tampil
pilihan untuk mengulang kembali kuis. Sebaliknya, jika
user berhasil menyelasaikan kuis tanpa melakukan 3
kali kesalahn, maka nilai user akan tampil.
4. Pada saat user memilih button Help, selanjutnya akan
tampil halaman yang menjelaskan peraturan game.
5. Pada button Exit, berfungsi untuk mengakhiri game dan
user akan keluar dari game.
B. Activity Diagram Edugame Pembelajaran Information
Technology
Activity Diagram memungkinkan untuk menspesifikasi
bagaimana sistem akan mencapai tujuannya. Berikut
Activity

Diagram

pada

Information Tecnology.

Edu

Game

Pembelajaran

35

Gambar 5.2 Activity Diagram Edugame Pembelajaran
Information Technology
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5.1.3. Desain
5.1.3.1 Desain Antar Muka
5.1.3.2 Desain Menu Utama
Desain menu utama adalah desain halaman awal saat
pertama kali game dimulai. Terdapat button Learning,
button Quis IT, button Help, button Exit seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 5.3 Desain Halaman Menu Utama
5.1.3.3 Desain Halaman Materi
Pada saat memilih button Learning, selanjutnya
game akan menampilkan Halaman Materi. Terdapat
button sesuai judul materi seperti gambar dibawah
ini.
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Gambar 5.4 Desain Halaman Materi
5.1.3.4 Desain Halaman Quis
Berikut adalah halaman Quis, pada menu utama saat
user memilih button Quis maka game akan tertuju
pada halaman Quis. Terdapat 3 jenis game yang
berbeda yanhg di tunjukkan pada masing-masing
button seperti berikut.

Gambar 5.5 Desain pilihan game
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Gambar 5.6 Game berjenis single choice
Gambar 5.6 menunjukkan tampilan halaman kuis,
disini tersedia soal berjenis single choice, 3 icon heart
adalah

menunjukan

3

kesempatan

user

melakukan kesalahan dalam menjawab soal.

Gambar 5.7 Tampilan Hasil Kuis

untuk
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Gambar 5.7 menunjukkan tampilan hasil

dari

menjawab kuis, disini akan ditampilkan jumlah soal
yang telah dijawab dengan benar, dan jumlah soal
yang salah dijawab. Button Home untuk kembali ke
halaman Menu Utama.

Gambar 5.8 Game berjenis tebak gambar
Gambar 5.8 menunjukkan tampilan hasil game
berjenis tebak nama benda sesuai gambar yang ada
disebelah text field. User harus mengisi semua text
field kemudian, memilih tombol cocokkan, jika semua
benar maka game lanjut ke tahap selanjutnya jika
salah satu jawaban masih ada yang salah, game belum
bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
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Gambar 5.9 Game berjenis drag and drop
Gambar 5.9 menunjukkan tampilan hasil game
berjenis menjodohkan jawaban sesuai soal pada setiap
halamannya.

Gambar 5.10 Halaman Help

41

Gambar 5.10 menunjukkan tampilan halaman Help
yang berisikan cara bermain game. Disini disediakan
button Home untuk kembali ke menu utama.
5.1.4. Pengumpulan Material dan Pembuatan
5.1.4.1 Material Collecting (Pengumpulan material)
Material Collecting adalah tahap dimana pengumpulan bahan yang
sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Adapun bahan-bahan yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Teks: type font yang digunakan untuk teks adalah Gang of
Three dan Myrad Pro.

Gambar 5.11 Type font yang digunakan
2. Gambar 5.11 semua gambar yang digunakan bertipe .jpg
kemudian dijadikan objek symbol graphics di dalam aplikasi
Flash.
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Gambar 5.12 Desain Background Game
3. Audio: file audio yang digunakan dalam game ini bertipe
.mp3.

Gambar 5.13 File Audio digunakan

4. Animasi: animasi yang digunakan adalah animasi saat
opening game dan closing game.
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Gambar 5.14 Animasi yang dibuat

5. Tombol: tombol-tombol dibuat dan digunakan sebagai
petunjuk navigasi pada keseluruhan game.

Gambar 5.15 Desain Button
5.1.4.1 Pembuatan
Setelah semua bahan dikumpulkan maka tahap selanjutnya
adalah pembuatan game sesuai dengan use case diagram
yang telah dibuat.
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Perakitan bahan-bahan yang telah dipersiapkan dilakukan
dengan menggunakan aplikasi Flash dengan pemrograman
Action Script

version 3.0.

Pemilihan aplikasi

Flash

dikarenakan aplikasi ini mendukung ke pemrograman
berorientasi obyek. Selain itu, kemampuan aplikasi ini dalam
membuat animasi serta bisa menghasilkan beberapa tipe file
setelah project dipublish sangat membantu dalam pembuatan
game.

Gambar 5.16 Proses Pembuatan Game
Gambar

5.16

menunjukkan

proses

pembuatan

game

menggunakan aplikasi Adobe Flash CS 6. Action Script
ditempatkan pada obyek-obyek dalam game, misalnya :
frame, button, movie clip, graphics, dan sebagainya. Contoh
Action Script yang ditempatkan pada frame adalah sebagai
berikut:
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Gambar 5.17 Penempatan Action Script

Gambar 5.18 Susunan Scene
Gambar 5.18 menunjukkan scene yang dibuat untuk game
ini, setiap scene memiliki data yang akan ditampilkan pada
user.
5.1.5. Pengujian
Pengujian bertujuan untuk memastikan apakah fungsi-fungsi dalam
perangkat atau fitur aplikasi yang dibuat bekerja sebagaimana yang
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ditargetkan. Berikut tabel pengujian pada Edu Game Pembelajaran
Technology Information;

Tabel 5.3. Pengujian Aplikasi menggunakan Black Box
Hasil yang
No. Nama

Movie Clip
Movie

Aksi

diharapkan

Hasil Uji

Animasi

( √ ) Sesuai

pembuka game

(

clip

Motion
Intro
1.

(Splash
screen)

Tween
Halaman

) ditolak

utaman
Edugame IT
Learning
Button
Learning,

Saat

button

warna

Quis

ditekan
button ( √ ) Sesuai

Touch
IT,

button

mengalami

Menu

Help, button

perubahan

Utama

Exit

(

) ditolak

2.

Menuju
halaman menu ( √ ) Sesuai

Button
Touch
Learning

pilihan

materi (

(Book 1, Book

) ditolak
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Hasil yang
No. Nama

Movie Clip

Aksi

diharapkan

Hasil Uji

2, Book 3 dan
Book 4).

Button Quis

Menuju

( √ ) Sesuai

halaman Quis

(

Touch

) ditolak

Menuju
( √ ) Sesuai

Menu
Button Help

Touch

halaman

(

Utama

) ditolak

peraturan game
dari ( √ ) Sesuai

Keluar
Button Exit

Touch

(

game
Button next

Menuju
ke

) ditolak

maju

halaman ( √ ) Sesuai

Touch
materi

(

) ditolak

selanjutnya
Halaman
3.

Button back

Menuju

Learning
Touch

( √ ) Sesuai

halaman materi
( ) ditolak
selanjutnya

Button Home

Keembali ke

( √ ) Sesuai

Menu Utama

(

Menuju

( √ ) Sesuai

halaman kuis

(

Touch

Menu

Button Start

Halaman

Kuis

4.

) ditolak

Touch
) ditolak
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Hasil yang
No. Nama
Quis

Movie Clip

Aksi

diharapkan

Hasil Uji

Memilih

( √ ) Sesuai

jawaban soal

(

Button a,
button
b,button

Touch
) ditolak

c,button d

Button Try
Mengulang
Again

( √ ) Sesuai

Touch
kembali kuis

(

ke ( √ ) Sesuai

Kembali
Button Home

Touch
menu utama

Menu
Keluar
5.

Halaman

Button

) ditolak

(

) ditolak

dari ( √ ) Sesuai

Touch
game

(

) ditolak

Quis IT

5.2 Pembahasan
Dunia IT atau Teknologi Informasi telah menjadi kebutuhan dalam
kehidupan sehari-hari. Selain perkembangan komputer, perkembangan
gadget juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi
Informasi membantu kita pada aktivitasi kantor, sekolah bahkan jual beli
online. Cara berkomunikasipun mulai dimudahkan dan dimanjakan, berbeda
pada era beberapa tahun lalu dimana baru ditemukannya telepon benang,
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kemudian telepon genggam, mobile phone hingga smart phone. Begitu juga
dalan dunia pendidikan, media pembelajaran semakin canggih.

5.2.2 Rangkuman Masalah
Dunia Teknologi Informasi yang semakin canggih ini sangat
memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayang sekali
kalau kita tidak mengenal teknologi informasi, ditambah lagi
teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, contohnya
dalam aktivitas sekolah atau pendidikan, teknologi informasi bisa
dijadikan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran
merupakan suatu alat atau perantara yang berguna untuk memudahkan
proses belajar mengajar, jika dikemas secara berbeda dan tidak
monoton dapat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

Berikut adalah media yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung sarana media pembelajaran:
1. Gambar
2. Suara
3. Video
5.2.3 Solusi Masalah
Berdasarkan

rangkuman

masalah

diatas,

penulisan

memberikan solusi untuk membuat sebuah game untuk media
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pembelajaran yang membahas seputar dunia IT dengan fitur sebagai
berikut:

1. Halaman Materi

Gambar 5.19 Halaman Materi Game

Pada gambar 5.19 Fitur ini menampilkan materi yang membahas
seputar dunia IT, pengguna bisa belajar seupatar dunia IT sesuai
materi yang ada pada game ini. Terdapat button next untuk menuju
halaman selanjutnya dan button back untuk kembali ke halaman
selanjutnya. Button Home berfungsi untuk kembali ke halaman Menu
Utama.
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2. Halaman Quis
Fitur ini bertujuan untuk mrnguji kemampuan para user,
sejauh mana user telah menyerap materi pembelajaran yang ada
pada game ini. Berikut jenis-jenis kuis yang ada pada Edu Game
Pembelajaran Information Technology:

1. Single Choice
Pada kuis berjenis single choice, user harus menjawab
pertanyaan sebelum waktu habis, user juga hanya bisa memilih
satu jawaban dari masing-masing pertanyaan kuis.

Gambar 5.20 Halaman kuis single choice
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Gambar 5.21 Tampilan hasil kuis single choice

2. Tebak kata
Pada kuis berjenis tebak kata, user mengisi text field yang
tersedia sesuai dengan gambar disamping text field. Setelah itu
user menekan tombol Cocokkan untuk mengetahui jawaban dari
user. Jika jawaban yang diisi oleh user dinyatakan benar, maka
game akan menuju ke soal selanjutnya, jika jawab yang jawaban
user dinyatakan salah, maka user harus mengisi kembali jawaban
dengan benar sebelum waktu habis.
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Gambar 5.22 Tampilan kuis tebak kata

3. Drag and Drop
Pada game berjenis

drag and drop, user harus

mencocokkan jawaban sesuai soal yang tampil. User memilih suatu
obyek dengan cara memindahkan objek lalu kemudian meletakkan
obyek sesuai lokasi penempatan jawaban. Kegiatan memilih objek
dan menariknya ke area tempat lain disbut dengan istilah Drag.
Sedangkan meletakan objek di area baru tersebut di sebut Drop.

54

Gambar 5.23 Tampilan kuis drag and drop

BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Pembekalan & pembelajaran tentang dunia teknologi informasi
sangatlah penting, supaya masyarakat bisa terbantu untuk mengenal dunia
IT dibutuhkan berbagai macam media pembelajaran. Perlu kita ketahui
bahwa konsep media pembelajaran membutuhkan sarana, salah satunya
diimplementasikan di smartphone Android. Tujuannya untuk memberikan
sumbangsih terhadap media pembelajaran yang berupa game berbasis
Android dalam bidang IT. Karena pengenalan IT juga harus marak
dilakukan, agar membantu masyarakat dalam mengenal dunia IT. Selain
game yang dibuat bisa dioperasikan di smartphone berbasis Android, game
ini juga dapat dioperasikan didesktop dengan sistem operasi Windows atau
MacInstosh.

6.2 Saran
Setiap game atau produk game memiliki keunggulan dan kelemahan
tersendiri, maka setiap hasil memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam
rangka perbaikan atau meng-up to date teknologi maupun fitur dan fasilitas
yang tersedia. Tujuannya supaya materi game bisa terus mengikuti
perkembangan zaman dan game bisa lebih dekat dengan kata “user
friendly”. Maka dari itu adapun saran yang ingin disampaikan antara lain;
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1.

Materi dan soal kuis yang bisa diupdate secara online, agar user tidak
merasa bosan dengan game ini.

2.

Penambahan fitur leaderboard online, jadi kita dapat mengetahui siapa
peraih skor tertinggi untuk sementara waktu.

3.

Pembuatan akun Edu Game supaya skor user bisa diketahui dan didata
pada server online yang mencatat nilai-nilai tertinggi dari seluruh
akun yang terdaftar di edugame. Data yang akan tampil pada
leaderboard online sebanyak 5 orang dari seluruh akun Edu Game.

4.

Pengembangan dan perbaikan dapat lebih ditingkatkan dari segi fitur
aplikasi, baik layout, content, penerapan button, juga interface game
yang harus dibuat lebih baik lagi.
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