
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam acara televisi focus publik wawancara pada Ema (2019) dikatakan

bahwa  pemberdayaan  aksara  lampung  di  Provinsi  Lampung  sangat  kurang,

sehingga  diperlukanya  pembelajaran  Bahasa  Lampung  untuk  menunjukan

identitas Provinsi Lampung. Peraturan gubernur Lampung nomor 39 tahun 2014

tentang mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan local wajib

pada jenjang satuan Pendidikan dasar dan menengah. Belajar Bahasa Lampung di

sekolah  diterapkan  dapat  melestarikan  budaya  lampung.  Menurut  (Agus

Mulyanto,  Apriyadi,  2018) minat  siswa  Sekolah  Dasar  terhadap  pembelajaran

Bahasa Lampung pada era modern ini masih rendah akibat kurang menarik dalam

media pembelajaran yang ada. 

Atas  perintah  pemerintah  provinsi  lampung  tentang  diwajibkannya

pembelajaran  Bahasa Lampung di  sekolah dasar dan menengah,  SMP PGRI 6

Bandar  Lampung  merupakan  salah  satu  sekolah  menengah  yang  memberikan

mata  pelajaran  Bahasa  Lampung  dalam  kurikulumnya.  SMP  PGRI  6  Bandar

Lampung terletak di Jl. Endro Suratmin No.33, Way Dadi, Kecamatan Sukarame,

Kota Bandar Lampung. Dalam wawancara yang dilakukan kepada guru Bahasa

Lampung  yaitu  Ibu  Erna  Juwita  di  SMP  PGRI  6  Bandar  Lampung,  dapat

disimpulkan bahwa akibat minimnya waktu dalam pembelajaran dikelas menuntut

siswa untuk dapat  belajar  secara mandiri,  namun penggunaan teknologi seperti

smartphone pada pembelajaran  Bahasa Lampung belum maksimal.  Seharusnya

penggunaan teknologi  smartphone  dapat membantu siswa dalam belajar Bahasa
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Lampung terutama saat diluar jam pelajaran. Oleh sebab itu dibutuhkanya sebuah

teknologi yang memanfaatkan smartphone untuk pembelajaran Bahasa Lampung

yang inovatif, menarik dan sesuai dengan kurikulum sekolah SMP PGRI 6 Bandar

Lampung untuk menunjang pembelajaran di sekolah.

Berawal dari permasalahan tersebut,  peneliti bertujuan membangun sebuah

media pembelajaran yang dapat mendukung siswa SMP PGRI 6 Bandar Lampung

dalam  mempelajari  Bahasa Lampung disekolah  maupun  diluar  sekolah.  Oleh

karena  itu  peneliti merancang  sebuah  aplikasi  “Game  Tebak  Kata  Bahasa

Lampung  menggunakan  Construct  2  Berbasis  Mobile  Android”  sebagai  media

pembelajaran  inovatif  diharapkan  mampu  membantu  siswa  dalam  memahami

Bahasa Lampung.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah  dalam penelitian  ini  adalah akibat  dari  pemberdayaan

Aksara Lampung di Provinsi Lampung yang masih sangat kurang. Sekolah SMP

PGRI  6  Bandar  Lampung  adalah  salah  satu  contoh  sekolah  yang  memiliki

pembelajaran Bahasa lampung dengan waktu yang masih minim dan juga belum

memaksimalkan  penggunaaan  Teknologi  khususnya  penggunaan  perangkat

mobile atau smartphone sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, bagaimana

membangun game tebak kata  Bahasa Lampung berbasis  mobile  android untuk

membantu  siswa dalam mempelajari  Bahasa Lampung akibat  minimnya waktu

pembelajaran di SMP PGRI 6 Bandar Lampung?
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Game ini hanya dimainkan secara single player.

2. Materi yang disematkan dalam game merupakan materi yang didapatkan

dari buku yang beredar pada siswa SMP PGRI 6 Bandar Lampung.

3. Game  ini  diuji  menggunakan  system  operasi  android  dengan  3  versi

android yaitu Lolipop, Marsmellow dan Nougat

4. Software yang  digunakan  untuk  membuat  game edukasi  ini  adalah

Construct 2.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan game tebak kata

dalam bahasa lampung berbasis android menggunakan Construct 2 sebagai media

pembelajaran  Bahasa Lampung yang yang diharapkan mampu menjadi alternatif

siswa dalam menunjang pembelajaranya di SMP PGRI 6 Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun  manfaat  dalam penelitian  ini  adalah sebagai  media  hiburan  dan

edukasi  yang membantu seseorang dalam mempelajari Bahasa Lampung dengan

media yang lebih menarik.
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