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1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi pada saat ini khususnya multimedia mempunyai 

peranan penting dalam proses pembelajaran. Multimedia akan membawa siswa 

pada situasi belajar dimana learning with effort akan dapat digantikan dengan 

learning with fun. Salah satu konsep tema multimedia dalam media pembelajaran 

adalah salah satunya gamification. Gamification adalah suatu penggambaran 

konsep yang menerapkan wahana hiburan yang atau permainan yang digabungkan 

dengan konsep tujuan pembelajaran suatu pemahaman tertentu yang dikemas 

secara menarik untuk dapat meningkatkan minat belajar atau mengakses bagi 

yang menggunakannya, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, 

kreatif, dan tidak membosankan akan menjadi pilihan tepat bagi para guru. 

Sekolah dasar (disingkat SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan 

formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari 

kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke 

Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Pelajar sekolah dasar umumnya 

berusia 7-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun 

dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. 

Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak 

diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar 

negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian 
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Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan 

sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, 

sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan 

kabupaten/kota. 

 Dalam dunia pendidikan, tercapainya suatu tujuan dari pendidikan kepada 

siswa sangat ditentukan oleh seorang guru sebagai pusat pembelajarannya. Dalam 

proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa. Dalam proses ini 

hampir setiap guru pernah menemukan suasana kelas yang tidak nyaman untuk 

proses pembelajaran. Prestasi belajar siswa diindikasikan dengan permasalahan 

belajar dari siswa tersebut dalam hal ini adalah salah satunya terkait memahami 

materi pembelajaran aksara Lampung. Indikasi ini dimungkinkan karena faktor 

belajar siswa yang kurang efektif, bahkan siswa sendiri tidak merasa termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sehingga menyebabkan siswa kurang 

atau bahkan tidak memahami materi aksara Lampung yang bersifat sukar yang 

diberikan oleh guru tersebut. Pembelajaan aksara Lampung adalah suatu proses 

pembelajaran dalam melestarikan budaya Lampung, karena pendidikan seni 

budaya ini merupakan suatu bentuk menanamkan rasa cinta pada budayanya. 

Permasalahan yang dihadapi guru di atas, maka perlu adanya suatu alat 

bantu berguna untuk menyampaikan materi aksara Lampung yang akan 

disampaikan yaitu media pembelajaran. Kemajuan media komputer memberikan 

beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audio visual. Sebagai salah satu 

media alternatif  pembelajaran, guru dapat menggunakan komputer. Pengajaran 
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yang dibantu komputer dikenal dengan nama CAI  yaitu “Computer Assisted 

Instruction” atau Computer Assisted Learning (CAL)  yaitu Pembelajaran 

Berbantuan Komputer. Pengajaran dengan berbantuan komputer ”Computer 

Assisted Instruction” (CAI)  telah dikembangkan akhir-akhir ini dan telah 

membuktikan manfaatnya untuk membantu guru dalam mengajar dan membantu 

peserta didik dalam belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“Media Pembelajaran Pengenalan Aksara Lampung Menggunakan Teknik 

Gamification (Studi Kasus : SD Negeri 1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah:   

a. Bagaimana meningkatkan minat belajar siswa terkait dalam mempelajari 

aksara Lampung sebagai salah satu bentuk melestarikan budaya Lampung? 

b. Bagaimana membuat Aplikasi media pembelajaran pengenalan aksara 

Lampung yang bersifat learning with fun dalam mempelajari seni budaya 

aksara Lampung? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu media 

pembelajaran pengenalan aksara Lampung menggunakan teknik gamification 

seperti : 
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a. Meningkatkan minat belajar dari para siswa untuk dapat tertarik dalam 

mempelari seni budaya Lampung, dalam hal ini aksara Lampung. 

b. Memberikan rasa kenyamanan dalam proses belajar dari siswa karena 

digunakannya media animasi dalam proses pembelajarannya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

a. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

menganalisis pembelajaran aksara Lampung dan untuk melatih membuat 

tampilan media pembelajaran menggunakan macromedia flash. 

b. Sekolah  

Pada sekolah SD Negeri 1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung media 

pembelajaran aksara Lampung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan untuk suatu gambaran 

inovasi kemajuan sekolah tersebut terutama dalam pembelajaran aksara 

Lampung dengan menggunakan animasi media macromedia flash. 

c. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat 

menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang studi 

sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di 

perpustakaan Fakultas Teknik & Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat 

Indonesia . 
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1.5.   Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada:  

a. Hanya membahas tentang Aksara Lampung dialek A. 

b. Penelitian diadakan di SD Negeri 1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung untuk 

siswa – siswi kelas 6. 

c. Jumlah kata dalam penelitian ini hanya 20 kata. 

 

I.6.      Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

 1.6.1. Wawancara (Interview) 

 Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara 

langsung dengan bagian guru seni budaya yang bersangkutan mengenai 

data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara 

disajikan dalam lampiran. 

1.6.2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung dan mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang 

diamati dalam kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung 

pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.  
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1.6.3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan untuk mengambil sebuah 

kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang 

diperoleh adalah contoh media pembelajaran seni budaya aksara Lampung 

pada saat ini. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Media Pembelajaran Pengenalan Aksara Lampung 

Menggunakan Teknik Gamification (Studi Kasus : SD Negeri 1 Labuhan Ratu, 

Bandar Lampung), sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagai 

pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian 

terkait berdasarkan jurnal penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


