
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi multimedia sangat potensi besar dalam perubahan

cara seorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, menyesuaikan informasi

dan sebagainya. Multimedia memberikan peluang bagi pendidikan untuk

mengembangkan teknik pembelajaran. Dengan demikian sumber informasi tidak

lagi terfokus pada pembelajaran konvensional seperti teks buku, tetapi bisa lebih

luas (Bustomi, 2010). Teknologi dapat dimanfaatkan untuk berbagai  keperluan,

salah satunya media pembelajaran. Dalam hal ini dapat memanfaatkan suatu

perangkat seperti smartphone atau tablet PC untuk menyampaikan suatu materi

agar pembelajaran dalam bentuk game edukasi.

Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunitas dalam segala segi kehidupan. Teknologi

menghubungkan dunia yang melampaui sekat-sekat geografis sehingga dunia

menjadi tanpa batas. Perkembang teknologi menjadikan terjadinya perubahan

kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini

masih rendah. Hal ini didukung Trisdiono (2013) bahwa memasuki abad 21

keadaan sumber daya manusia Indonesia tidak kompetitif. Perkembangan dunia

abad 21ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

segala segi kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Kemampuan berfikir

kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi menjadi kopetensi penting dalam

memasuki kehidupan abad 21 (Daryanto & Syaiful Karim, 2017).
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Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux

yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Oleh

karena itu, banyak developer yang telah mengembangkan beberapa aplikasi yang

mampu dijalankan pada sistem android. Android sendiri adalah platform yang

sangat lengkap baik dari segi system operasi, aplikasi dan tools pengembangan,

market aplikasi android serta dukungan yang sangat tinggi dari komunitas open

source di dunia, sehingga android terus berkembang pesat baik dari segi teknologi

maupun dari segi jumlah device yang ada di dunia (H, 2015).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kebudayaan.

Kebudayaan tersebut mencakup kesenian, tatanan bahasa, pakaian, makanan khas

hingga tingkah laku masyarakat. Salah satu bentuk tatanan bahasa yaitu berupa

tulisan atau yang biasa disebut dengan aksara. Provinsi Lampung merupakan salah

satu daerah yang memiliki bahasa dan aksara daerah. Aksara Lampung atau Had

Lampung yang biasa disebut dengan istilah KaGaNga ditulis dan dibaca dari kiri

ke kanan dengan huruf induk berjumlah 20 huruf. Dikalangan masyarakat banyak

didapati yang kurang memahami Aksara Lampung dan minat melestarikan Aksara

Lampung, karena dalam segi pembelajaran atau pemahaman masih membaca

buku teks, sehingga secara minat masyarakat untuk mempelajari atau memahami

Aksara Lampung cukup rendah.

Dari permasalahan tersebut dirancang suatu aplaksi games pembelajaran

Aksara Lampung berbasis android guna dapat membantu meningkatkan minat

dalam mempelajari dan melestarikan Aksara Lampung.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan  masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi games pembelajaran Aksara Lampung

berbasis android.

2. Bagaimana membangun aplikasi games pembelajaran Aksara Lampung

berbasis android sebagai media untuk melestarikan Aksara Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang aplikasi games pembelajaran Aksara Lampung berbasis

android.

2. Membangun aplikasi games pembelajaran sebagai media melestarikan

Aksara Lampung.

1.4 Batasan Penelitian

Adapun batasan atau yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membatasi pada Aksara Lampung.

2. Penelitian ini hanya melalukan rancang bangun games pembelajaran

Aksara Lampung berbasis android. Games ini bergenre Educational and

Edutainment dimana game ini sebagai media untuk melestarikan Aksara

Lampung sambil bermain.
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3. Perancangan games pembelajaran Aksara Lampung menggunakan

metode game develompment life cycle (GDLC).

1.5 ManfaatPenelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai

Aksara Lampung, serta dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan

yang telah diperoleh pada saat diperkuliahan.

2. Untuk Masyarakat, dapat mempermudah untuk mempelajari Aksara

Lampung serta untuk memperkenalkan budaya Lampung dengan mudah

karena dibuat dengan berbasis android sehingga pengguna tidak lagi

terfokus pada pembelajaran konvensional seperti teks buku.

3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia, diharapkan dapat menambah

informasi dan wawasan. Serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa

pada saat penulisan laporan proposal skripsi.


