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Penelitian tentang Game Petualangan Festival Budaya Sekala Brak 

Sebagai Media Pengenalan Pada Anak Sekolah Dasar Berbasis Android bertujuan 

untuk mengenalkan kebudayaan yang berada di daerah Lampung Barat yang 

berada dalam perhelatan festival budayaan skala brak yaitu sebuah calender of 

event kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat, dengan adanya pembuatan 

media game ini mampu mengenalkan kebudayaan yang berada dalam kegitan 

tersebut salah satunya yaitu sebuah karya seni rupa berupa macam-macam bentuk 

topeng sekura dengan adanya game ini sehingga bisa menambah pengetahuan 

tentang informasi tentang karya seni rupa topeng sekura yang diangkat sebagai 

icon game yang berupa 6 macam bentuk topeng sekura. 

Dengan alur cerita dalam game  mengunakan genre petualangan terdapat 

unsur 5 level dalam permainan dan terdapat sebuah tantangan untuk menjawab 

soal kuis dan menyelesaikan sebuah puzzle gambar topeng sekura dan di buat 

menggunakan tools Construct 2 dan mengunakan metode pengembangan sistem 

yaitu GDLC (game development life cycle) dan selanjutnya diuji dengan 

mengunakan tahapan pengujian, pengujian alpha, pengujian beta dan pengujian 

pengetahuan pengguna. 

Aplikasi ini telah berhasil melalui pengujian alpha dengan berhasil 

berdasarkan fugsinya masing-masing lalu dengan hasil pengujian beta bahwa 

aplikasi layak untuk digunakan dan mampu menambah pengetahuan dari hasil 

kuisioner sebelum mengunakan aplikasi dan ketika sesudah mengunakan apliaksi 

yang di ujikan kepada 5 responden dan masing-masing responden mendapat 

peningkatan persentase rata-rata 84,02 % yang berhasil menjawab sehingga 

aplikasi  dapat digunakan oleh anak sekolah dasar (SD) kelas IV-VI  dan yang 

sudah bisa membaca sebagai  media sarana pengenalan kebudayaan Lampung 

Barat sebagai upaya meningkatkan dan  memperluas  pengetahuan tentang  

kebudayaan Lampung Barat berupa karya seni bentuk topeng sekura. 
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