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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan game augmented reality berbasis 

android sebagai pembelajaran kedisiplinan anak Indonesia menggunakan unity 3D. 

Game edukasi kedisiplinan menggunakan unity 3d ini diharapkan dapat menjadi 

sumber belajar tentang kedisiplinan pada kalangan rumah, sekolah, maupun tempat 

umum. Dalam merancang game ini menggunakan pendekatan Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC) yang terdiri dari 6 tahap yaitu concept 

(pengonsepan), design (pendesainan), material collecting (pengumpulan materi), 

assembly (pembuatan), testing (pengujian), dan distribution (pendistribusian). 

Keenam tahap tidak wajib beruturan, tahap tersebut diperbolehkan saling bertukar 

posisi. Meskipun demikian, tahan konsep wajib menjadi hal yang pertama 

dikerjakan. Hasil penelitian ini diuji dengan menggunakan Alpha test. Hasil 

penelitian ini menunjukan Game Edukasi menggunkan Unity 3D kedisiplinan anak 

usiap tahapan sekolah menengah pertama (SMP) sebagai sumber belajar 

kedisiplinan pada anak di kalangan rumah, sekolah, dan tempat umum diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam berperilaku disiplin.  

Kata kunci : Game Edukasi, Kedisiplinan, Android, Augmented Reality, MDLC 
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ABSTRACT 

This study aims to produce an Android-based augmented reality game as a 

discipline learning for Indonesian children using Unity 3D. This discipline 

education game using Unity 3D is expected to be a source of learning about 

discipline in homes, schools, and public places. In designing this game using the 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) approach which consists of 6 stages, 

namely concept, design, collecting material, assembly, testing, and distribution. 

The six stages are not required to be sequential, these stages are allowed to 

exchange positions. However, the concept must be the first thing to do. The results 

of this study were tested using the Alpha test. The results of this study indicate that 

Educational Games using Unity 3D discipline children at the junior high school 

(SMP) stage as a source of learning discipline for children at home, school, and 

public places are expected to increase students' awareness of disciplined behavior.  

Keywords: Educational Game, Discipline, Android, Augmented Reality, MDLC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sikap disiplin anak harus dilatih pada usia dini karena bisa membantu anak 

terbiasa untuk hidup disiplin. Karena menanamkan sikap disiplin pada anak akan 

membantu pertumbuhan anak. Salah satu dari contoh sikap disiplin adalah tepat 

waktu. Ketika kita berangkat sekolah anak di ajarkan untuk berangkat lebih awal. 

Ketika anak mempunyai tugas langsung di suruh untuk mengerjakannya.  

Tingkat disiplin anak berguna untuk masa depan anak. Misalnya, ketika 

berangkat sekolah agar tidak tergesa-gesa dan tidak terlambat masuk sekolah dan 

ketika ada PR anak tersebut tidak lupa akan PRnya. Hal ini dilakukan untuk melatih 

anak dalam sikap tanggung jawab dan disiplin. 

 Maka dari itu kita sebagai pendidik harus bisa menanamkan sikap disiplin 

kepada anak didik supaya menghasilkan generasi-generasi yang mempunyai jiwa 

kedisiplinan tinggi dan menghasikan generasi-generasi yang tauladan. 

(Muhammad Iqbal, 2016)berbpendapat kdisiplinan pada siswa SMPN 13 

Banda Aceh terdapat banyak konfil yang seringa da dikarenakan kedisiplinan dalam 

peraturan sekolah yang diterapkan. 

Berdasarkan survey yang diteliti oleh (Muksin, 2019) di SMP Negeri 41 

Gunungpati Semarang, dapat membuktikan kedisiplinan siswa masih kurang, 

terbuktu dengan siswa yang lambat dalam masuk sekolah, sering membolos, dan 
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siswa sering passive dalam proses belajar mengajar mengakibatkan prestasi belajar 

menurun. 

Hasil Penelitian (Masruroh, 2012) banyak pelanggaran kedisiplinan yang 

masih terdapat pada sekolah SMP Negeri 4 Surakarta. Masalah yang sering terjadi 

merupakan siswa tidak disiplin saat mengikuti proses ajar mengajar terutama pada 

jam pelajaran pertama. 

Kurangnya disiplin belajar anak di sekolah maupun rumah didisebabkan 

oleh beberapa faktor salah satunya adalah motivasi rendah, mengatur waktu yang 

kurang, factor keluarga, menerima pelajaran yang salah, dan cara pemberian materi 

Salah satu cara menciptakan belajar kedisiplinan yang menyenangkan yaitu 

dengan penggunaan media pembelajaran game edukasi. Merujuk pada fasilitas 

yang dimiliki oleh pelajar adalah smart phone, media pembelajaran yang dapat 

dikembangkan yaitu dengan media yang berbasis android. Media berbasis 

permainan merupakan penggunaan smart phone dalam pengajaran kedisiplinan 

yang melibatkan anak secara aktif serta memperbolehkan adanya umpan balik. 

Media game edukasi permainan yang bertujuan untuk memberi pelajaran 

dan materi yang bermuatan pendidikan. Game edukasi memiliki beberapa 

keuntungan dalam belajar yaitu dengan animasi yang dapat membantu sehingga 

anak-anak dapat meningati materi belajar dengan lebih lama, dan kekmampuan 

akan makin kembang melalui media game dengan object yang disukai pemain. 

Game edukasi kedisiplinan dapat meningkatkan kecerdasan anak lewat 

pembelajaran pendidikan. Di game edukasi kegiatan-kegiatan kedisiplinan yang 

bisa di kerjakan oleh pemain, untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan 
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anak. Game 3D dirancangan dengan program Unity 3D sebagai cara untuk 

meingkatkan kecerdasan anak-anak. Media pembelajaran berbasis edukasi 

sebagai sumber blajar, menciptakan suasana belajar menyenangkan dan 

teredukasi. Pemain menerima pelajaran dengan permainan, dengan bermain, 

dengan memainkan permainan sangat mendorongi anak menggukan akal dengan 

lebih luas oleh aksi yang dipilih 

Unity 3D adalah software game bertujuan untuk membuat game atau 

aplikasi lainya. Unity adalah perangkat yang memungkinkan kita mudah 

merancangkan game dengan cepat. Unity dapat digunakan multiplateform mulai 

dari PC, Console, maupun mobile. 

1.2. Batasan Masalah 

Peneliti bermaksud membatasi masalah yang ada yaitu : 

1. Game edukasi kedisiplinan ini dirancang untuk pemain yang berusia 

tingkat remaja 

2. Materi kedisiplinan anak yang diberikan terdapat pada sekolah, rumah, 

dan tempat umum 

3. Persyaratan minimal game ini dapat dijalankan pada android versi OS 

4.1 atau lebih 

4. Game ini dimainkan dengan cara menggerakan karakter secara 2D untuk 

melakukan berbagai tugas yang dapat membantu dalam aspek 

kedisiplinan 

5. Augmented reality yang terdapat pada game ini adalah object berbentuk 

penghargaan kepada pemain yang telah mencapai suatu tujuan 
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1.3. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah pada latar belakang peneilitan, peneliti dapat 

indentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya kedisplinan anak Indonesia dalam kalangan rumah, sekolah, 

dan tempat umum 

2. Anak-anak masih kesulitan dalam memahami kedisiplinan yang di 

ajarkan secara fisik dan teoritis 

3. Belum ada game AR berbasis android yang menekankan pada 

pembelajaran kedisiplinan 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang peneliti akan dibahas, yaitu: Bagaimana 

perncangan game edukasi kedisiplinan anak menggunakan game augmented 

reality berbasis android sebagai pembelajaran kedisiplinan anak Indonesia. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat tujuan penelitian yaitu: 

1. Perancangan game edukasi yang berguna untuk kemudahan penerima 

kedisiplinan anak dengan sistem AR  berbasis android. 

2. Diharapkan dapat di jadikan sumber pembelajaran edukasi kedisiplinan 

oleh anak Indonesia 

3. Anak-anak Indonesia dapat mendapatkan hasil dari permainan edukasi 

kedisiplinan yang dirancang oleh peneliti 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai pihak: 

 

1. Secara Teoritis : 

Peneliti harap dapat menjadi materi untuk perancangan dan 

pengembangan media edukasi berbasis game pembelajaran kedisiplinan 

menggunakan unity 3D untuk anak Indonesia. 

Secara Praktis : 

a. Peneliti dapat memahami lebih dalam tentang pengembangan 

game edukasi. 

b. Orang Tua, orang tua didorong untuk mendukung dan 

menggunakan game edukasi sebagaipemb pembelajaran 

kedisplinan anak. 

c. Guru, memanfaatkan game edukasi kesiplinan untuk mencari 

perhatian anak dalam meningkatkan kedisplinan. 

d. Anak, dapat memanfaatkan game sebagi media dalam 

membelajar sambal bermain. 

e. Sebagai referensi untuk pengembangan game edukasi unity 3d 

lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Teori Dasar 

2.1.1. Kedisiplinan 

Kedisplinan merupakan aturan atau tata tertib yang seperangkat peraturan 

yang bertujuan menciptakan suasana yang tertib dan teratur. Kedisiplinan dapat 

disimpulkan menjadi suasa yang tercipta dari proses perilaku saat Lembaga 

tertentu. (Lampropoulos et al, 2020)  

Pendidikan kualitas dapat diterima semua orang (education for all), dari usia 

awal hingga Pendidikan tinggi. Pendidikan pada usia sekarang merupakan tahap 

Pendidikan diberikan sejak lahir hingga enam tahun melalui pemberian materi 

kedisiplinan bertujuan untuk membantu pertumbuhan anak dalam jasamani dan 

rohani supaya dapat melangkah ke tahapan Pendidikan selanjutnya. (Juliansyah 

Noor, 2019) 

Berdarasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa  kedisplinan 

harus diterapkan di berbagai Kawasan, terutama kedisplinan di kalangan rumah, 

sekolah, dan tempat umum. Seseorang dapat dikatakan terdidik dan displin dapat 

dilihat apabila patuh dalam peraturan prilaku yang berlaku. Demikian seorang anak 

dapat dikatakan terdidik dan berdisiplin dikarenakan anak selalu setia dalam 

mematuhi peraturan dan tata tertib sehari-hari. Tidak hanya usia anak yang harus 

berdisiplin, orang tua, dan guru juga harus selalu mematuhi aturan dan tata tertib di 
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kalangan rumah, sekolah, tempat umum, dan sebagainya. Dari sudut pandang ini, 

kedisplinan dapat mengajar  perilaku moral yang baik dan disetujui ileh banyak 

orang. Dapat dilihat bawha kedisplinan bertujuan untuk menampilkan prestasi 

perilaku seorang dengan standar kehidupan dalam kelompok masyarakat. 

2.1.2. Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Menurut (Goleman et al., 2019) Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

adalah metodologi pengembangan software. Pengembangan ini dapat dibedakan 

menjadi 6 tahap yaitu, concept (konsep), design (desain), material collecting 

(pengempulan materi), assembly (pembuatan), testing (pengujian), dan distribution 

(distribusi). Enam tahap berikut tidak wajib berurutan, tetapi tahap konsep wajib 

menjadi hal yang pertama dikerjakan. 

Sependapat dengan (Ramadhani, 2019) tujuan perkembangan game beraspek 

materi kedisplinan yang disukai dan efisien dengan AR menggunakan kamera pada 

ponsel. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Multimedia Development 

Life Cycle (MDLC), metode terdapat 6 tahap yaitu concept, design, material 

colleting, assembly, testing, dan distribution. 
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Gambar 2.1 Diagram Multimedia Development Life Cycle 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

1. Concept 

Tahap concept adalah penetuan siapa pengguna aplikasi, tujuan aplikasi, 

spesifikasi umum, dan juga menjelaskan dasar tujuan perancangan. 

2. Design 

Design merupakan spesifikasi secara rinci arsitektur program, tampilan, gaya 

dan meteriak yang dibuhkan aplikasi. 

3. Material Colleting 

Material colleting adalah pengumpulan data kebutuhan penelitian dikerjakan. 

Bahan tersebut meliputi, goto, video, audio, animasi, dan sebaginya. 

4. Assembly 

Tahap ini merupakan tahap perancangan semua object multimedia.  

5. Testing 

Pengujian adalah tahap yang dilakukan setelah tahap assembly dengan 

menjalani apliasi dan melakukan pengecekan kesalahan pada aplikasi. Tahap 

ini dinamakan alpha test dimana pengujian dilakukan oleh peneliti sendiri. 
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6. Distribution  

Pada tahap distribusi ini, aplikasi akan disimpan pada suatu media 

penyimpanan. Tahap ini dinamakan tahap evaluasi yang bertujuan untuk 

mengambangkan aplikasi yang telah melewati tahap pengujian 

2.1.3. Android 

Menurut (DiMarzio, 2016)  android merupakan sistem oprasi seluler yang 

berdasarkan versi operasi pada linux. Dikembangkan oleh perusahaan android, 

INC. dan Goole kemudian membelinya dan mangambil ahli pekerjaan 

pengambangannya. 

Sisitem operasi yang diluncurkan resmi pada tahun 2007, Bersama dengan 

Open Handset Alliance. Telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar 

open source handphone. Adnroid pertama kali mulai jual pada Oktober 2008. Bulan 

oktober 2013, terdapat lebih dari satu juta plikasi yang tersedia, dan terdapat lebih 

dari 50 miliar aplikasi terunduh dari Google Play.(Anduril, 2019) 

 

Gambar 2.2 Android 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 
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1.1.3.1 Versi Android 

1. Alpha  

android 1.0 adalah bersi android pertama yang dinamakan Alpha 

dari sistem oprasi Google. Versi ini memiliki fungsi dasar browser 

dan aplikasi Google lainnya seperti gmail, maps, dan youtube. 

2. Beta  

Pada android versi 1.1 beberapa fungsi ditambahkan, API dari level 

1 di tingkatkan menjadi level 2. Mendukungi halaman dengan MMS. 

3. Cupcake 

Cupcake merupakan versi kedua android dengan API kerangka kerja 

android yang diperbarui. Cupcake diluncurkan pada tanggal 30 april 

2009 dengan perbarui pada UI gambar. 

 

Gambar 2.3 Cupcake 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

4. Donut 
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Versi Android 1.6 dinamakan donut. Dalam versi ini google  

menambahkan dukungan teknologi CDMA/EVDO, dan mesin 

sistesis suara dalam aplikasi android tertentu dapat membacakan 

suatu teks. 

 

Gambar 2.1 Donut 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

 

5. Eclair 

Versi  android 2.0 smpai 2.1 dinjuluki versi éclair dengan banyak 

fungsi dan fitur. Éclair diluncurkan dengan fitur Bluetooth 2.1 , live 

wallpaper, dengan dukungan HTML 5,  kemampuan search SMS 

dan MMS, dukungan flask, zoom digita, dan fitur kamera lainnya.  
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Gambar 2.2 Éclair 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

 

6. Froyo 

Android versi 2.2 hinnga 2.3 dikenakan dengan froto, meliputi 

fungsi USB tethering dan WiFi hostspot, dukungan Adobe flash. 

 

Gambar 2.3 Froyo 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

7. Gingerbread 
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Gingerbread merupakan android versi 2.3-2.3.7 meliputi dengan 

use interface pengguna yang diperbarui, UI ini memberikan banyak 

kemudahan untuk penggunaan. Terdapar juga fitur seperti sensor, 

virtual keyboard, saran teks yang di tingkatkan, kemampuan input 

suara dan copy, paste. 

 

Gambar 2.4 Gingerbread 

Sumber: (Ramadhani, 2019)  

8. Honeycomb 

Honeycomb dirancang untuk layer besar seperti tablet sehingga 

elemen UI seperti virtual keyboard dioptimakan dengan layer besar. 
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Gambar 2.5 Honeycomb 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

9. Ice Cream Sandwich 

Versi ini luncur ada tahun 2011 membwa semua tampilan baru. 

Versi android  ini memberikan kemudahan penggunaan seperi swipe 

to close, UI pada galeri dan photo editor built in. 

 

Gambar 2.6 Ice Cream Sadnwich 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

10. Jelly Bean 

Google merancang sebuah sistem operasi yang ber responsive 

dengan jelly bean dan mempperkenalkan file share denfan android 
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beam. Kelebihan dari versi ini adalah UI pengguna yang lebih halus 

dan baik. 

 

Gambar 2.7 Jelly Beam 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

11. Kitkat 

Kitkan dikenalkan pada tahun 2013 dengan API level 19. Kitkat  

memiliki UI yang diperbaru dengan status bar dan navigasi pada 

layer depan, webvies, dan peningkatan mode layer penuh(full 

screen). 
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Gambar 2.8 Kitkat 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

 

12. Lolipop 

Versi android Lolipop  5.0-5.1.1 muncul dengan RAM yang lebih 

besar dan manajemen baterai. Versi ini terdapat UI yang dikenalkan 

sebagai Material Design. Selain itu versi ini juga terdapat fitur 

factory reset protection sehingga jika smartphone hilang, ia tidak 

tidak akan dapat mereset tanpa indentifikasi pengguna. 

 

Gambar 2.9 Lolipop 

Sumber : (Ramadhani, 2019) 
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13. Marsmallow 

Versi ini diluncurkan pada tahun 2015, dengan baterai yang lebih 

cerdas dan terdapat fitur sleep mode.  

 

Gambar 2.10 Marshmallow 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

14. Nougat 

Android nougat diriliskan pada tahun 2016 degan emosi baru, 

tampilan multi windows, baterai pintar dengan mode power saving, 

virtual yang lebih aman dan berkualitas tinggi dengan dimensi baru 
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Gambar 2.11 Nougat 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

 

15. Oreo 

Oreo adalah versi android  yang pertama kali preview dirilis pada 

tahun 2017. Android oreo terdapat fitur yang membuat smartphone lebih 

cepat, pintar, dan kuat. 

 

Gambar 2.12 Oreo 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 
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16. Pie 

Versi ini dirilis pada tahun 2018 dengan fungsi betarai yang adaptif, 

dark mode, slice, home button yang baru dan banyak lagi. 

 

Gambar 2.13 Pie 

Sumber: (Ramadhani, 2019) 

 

Android pada jaman sekarang sudah banyak pengguna. Hampir rata-rata 

telepon genggam/Handphone sudah terinstall sistem operasi android. Android 

merupakan sistem operasi yang berdasarkan pada linux yamg termodifikasi . 

awalnya dikebangkan oleh android, inc. dan kemudia dibeli oleh google dang 

mengambil ahli perkembanganya. (Horton, 2015) 

Dari uraian pernyataan diatas dapat disimpulkan android merupakan sistem 

operasi yang awalnya dikembangkan oleh android, Inc.  dengan sistem operasi 

Linux yang kemudia dibeli oleh Google dan mengambil ahli perkembangannya. 
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2.1.4. Augmented Reality 

Menurut (Hakim, 2018) Augmented reality adalah aplikasi yang 

menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk dua dimensi dan 

tiga dimensi dalam lingkungan nyata waktu yang bersamaan.  

Menurut Menurut (Nhuong et al, 2018: 6) AR merupakan Virtual Reality yang 

dilapisi digital information yang dihasilkan sistem pada objek, lokasi pada dunia 

nyata yang memiliiki fungsi menggabungkan aspek fisik dan virtual. 

Berdasarkan pernyataan di atas Augmented Reality dapat disumpulkan 

Augmented reality yang sering kita dengar julukan AR merupakan teknologi 

menggabungakn dua dunia, dunia nyata dan dunia maya dengan bentuk dua 

dimensu maupun tiga dimensi secara berlangsungan. 

2.2 Teori Khusus 

2.2.1 Alpha test 

Alpha test adalah pengujian produk yang dilakukan dalam keadaan dapat 

digunakan. untuk pengujian keberhasilan suatu produk, mengindentifikasi 

permasalahan sebelum mendistribusi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas permainan. Pengujian alpha test dilakukan peneliti, pengujian alpha game 

dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi.(Pratama et al,2018) 

Terdapat tiga tahap pengujian sebelum produk di distribusikan. Alpha test 

dilakukan dengan tiga fase. 



21 

 

   

 

2.2.1.1 Pre Alpha Test 

Pre alpha test merupakan fast pertama pengujian untuk memahami apakah 

sistem dapat dilanjutkan fase selanjutny. 

2.2.1.2 Alpha Test 

Fase kedua yaitu tahap dimana produk diuji secara detail keseluruhan 

demua fitur sistem dan indentifikasikan masalah yang muncul. 

2.2.1.3 Post Alpha Test 

Tahap ini dilakukan secara parallel. Di sisilain peneliti akan memperbaiki 

masalah yang terindentifikasi, dan di sisi satu lagi, peneliti akan mencari masalah 

baru baru pada aplikasi. 

2.2.2 Vuforia 

Vuforia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk AR. Vuforia 

tersedia untuk unity 3D oleh Qualcom yang digunakan untuk merancang sistem 

Augmented Reality pada aplikasi. (Nugroho & Pramono, 2017). 

(Grubert & Grasset, 2013) berpendapat bahwa Vuforia  adalah fungsi 

menggunakan kamera pada mobile  untuk menampilkan objek dunia maya dengan 

background dunia nyata.  
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Gambar 2.14 Vuforia 

Sumber: (Grubert & Grasset, 2013) 

2.2.3 Poly 

Poly adalah sebuah domain yang dirilih oleh google untuk mesin browser, 

distribusi, dan download objek 3D untuk pengguna. Diciptakan agar pengguna 

dapat membagi dan mengakses objek 3D dengan mudah. Terdapat fitur koleksi 

ribuan objek 3D gratis untuk digunakan dalam aplikasi virtual reality dan 

augmented reality. 

Pengguna dapat mencari koleksi model poly dengan kata kunci tertentu dan 

upload atau download model dalam format file OBJ. Sebagian besar model dapat 

di ubah menggunakan Tilt Brush dan Google Block.  

 

Gambar 2.15 Poly 
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Sumber: (Glenn Kaonang, 2017) 

2.2.4 Unity 3D 

(Sinicki, 2017) berpendapat bahwa unity  merupakan engine game  yang 

dikembangkan dengan alat pengembangan cepat. Unity merupakan game dev 

engine yang menggunakan bahasa pemograman yang mengutamakan C# untuk 

bagian perancangan game. Khsusnya fisik, cahaya, redering, kamera, dan sebainya. 

Unity 3D adalah alat yang bertujuan untuk membuat game, bisa dirancang 

untuk game PC, Console, mobile, dan lainnya. Unity bukan alat untuk desain dan 

modelling, desain untuk perancangan pada unity dapat menggunakan 3D editor 

seperti 3dsmax atau blander. Banyak fitur terdapat pada unity antara lain, audio, 

particle effect, sky box, dan lainnya. Fitur script yang mendukung tiga bahasa 

pemograman Java Script, C#, dan Boo(Chursin & Semenov, 2020) 

 

Gambar 2.16 Unity 

Sumber:  (Chursin & Semenov, 2020) 
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2.2.5. UML  

(Hamzah, 2020) berpendapat UML (Unified Modeling Language) merupakan 

bahasa yang banyak digunakan di dunia industry untuk mendefinisi requirement, 

membuat analisis, dan desain, serta menggambartkan arsitektur untuk program 

orientasi objek. UML tersedia diagram bentuk perangkat lunak diantaranya: 

a. Use Case  

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi 

yang dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi dalam sebuah 

sistem. (Sukamoto; Muhammad et al, 2011). 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 UML 

No Gambar Nama Keterangan 

1.  

             

 

 

 

Actor 

Orang, proses atau sistem 

yang interaksi denan sistem 

informasi, actor belum tentu 

merupakan orang, bisa juga 

dinyatakan benda. 
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Sumber: (Sukamoto; Muhammad et al, 2011) 

2.  

 

 

 

 

 

Asosisasi 

Koneksi antara actor dan use 

case yang berpatisipasi. 

3.  

 

 

 

 

 

Extend 

Relasi use case dimana use 

case dapat berdiri walaupun 

tanpa use case tambahan 

4.  

 

 

Include 

Relasi use case yang 

diperlukan untuk menjalankan 

use case ini 

5.  

 

 

 

 

Generalisasi 

Penghubung dua use case 

dimana fungsi ditunjukan ke 

aras use case umum. 

6.  

 

 

Use Case 

Fungsi yang disediakan sistem 

untuk unit yang saling 

bertukaran pesan dan actor. 
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b. Activity diagram  

Activity diagram merupakan penggambaran workflow dari sistem atau 

proses bisnis. (Sukamoto; Muhammad et al, 2011) 

Tabel 2.2 Activity diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  

 

 

 

Status Awal 

Status awal digunakan pada awal 

sebuah aktifitas system 

 

 

 

 

2 

 

         

 

Activity 

Aktifitas yang dilakukan system 

yang diawali kate kerja 

3           

 

Percabangan 

Asosiasi percabangan jika aktifitas 

lebih dari satu 
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Sumber: (Sukamoto; Muhammad et al, 2011) 

 

 

 

c. Diagram sequence  

Diagram sequence merupakan diagram yang menggambarkan kelakuan 

objek use case dan pesan yang dikirim kembali dan diterima antar objek 

(Sukamoto; Muhammad et al, 2011) 

Tabel 2.3 Diagram Sequence 

4 

 

 

    

          

 

 

Penggabungan 

Assosiasi dimana penggabungan 

ebih dari satu aktifitas 

digabungkan menjadi satu. 

5  Status Akhir Status akhir yang dilakukan 

system untuk berakhir aktifitas. 

6 

 

Swimlane Memisahkan bisnis yang 

bertanggung jawab terhadao 

aktifitas yang terjadi. 

No Gambar Nama Keterangan 

1  

 

 Proses system yang berinteraksi 

dengan system informasi yang 
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Actor 

akan dibuar diluar system 

informasi. 

2  

              

 

 

Life line 

Deskripsi kehidupan objek 

 

3  

          

 

 

Object 

Menyatakan interaksi pesan objek 

 

4 

 

 

    

 

 

Waktu aktif 

Menyatakan keadaan aktif dan 

interaksi pesan sebuah objek 

 

5    

 

Create Mengarahkan pointer satu objek 

ke aras objek lainnya. 

 

6  Call Menyatakan objek memanggil 

operasi objeck lain. 

7  Send Objek mengirimkan data dan 

informasi ke objek lainnya. 

Nama  objek 
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Sumber: (Sukamoto; Muhammad et al, 2011) 

d. Class Diagram  

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem 

untuk membangun sistem (Sukamoto; Muhammad et al, 2011). 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Class Diagram 

8  Return Menyatakan bahwa objek telah 

jalan suatu operasi dan 

menghasilkan balasan dari objek 

lain. 

9  Destroy Mengakhiri hidup sebuah objek 

 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

Class 

Menyatakan relasi kelas struktur 

sistem 

2 

 

 

 

Berfungsi yang sama dengan 

pemograman berorientasi objek 
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Sumber: (Sukamoto; Muhammad et al, 2011) 

  

 

Inter face  

3  

       

 

Association Relasi antar kelas dengan makna 

umum multiplicity 

4  

       

 

 

Directed 

association 

Relasi antar kelas satu dengan 

kelas lain. 

5          

 

 

 

Generalisasi 

Hubungan dua buah use case 

yang menunjukan use case arah 

umum. 

6  

 

        

 

 

 

Dependency 

Relasi kebergantungan antar 

kelas. 

7  Aggregation Relasi antar kelas dengan semua 

bagian 
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2.2.6. Bahasa Pemograman C# 

Menurut (Chan, 2015) C# merupakan bahasa pemograman dikembangkan 

Microsoft. C# adalah bahasa pemograman yang dijadikan bahasa pemograman 

sederhana yang banyak digunakan untuk merancang berbagai aplikasi. C# tidak 

dapat dibaca oleh sistem komputer maka bahasa pemograman ini harus dituliskan 

dengan bahasa mesin menggunakan kompilator. 

(Troelsen & Japikse, 2017) berpendapat bahwa C sharp merupakan bahasa 

yang termasuk sintaks, karena bahasa pemograman tersebut sangat mirip dengan 

sintaks bahasa pemograman Java dan C++. 

Bahasa C sharp hanya dapat digunakan pada sistem operasi windows. Tetapi 

sebenarnya C sharp dapat digunakan dalam berbagai sistem operasi. Bahasa 

pemograman C sharp  banyak digunakan untuk merancang aplikasi seperti web, 

desktop, game, dan lainnya. 

Versi C# yang digunakan adalah versi C# 8.0 adalah rilis C# utama pertama 

yang secara khusus menargetkan .NET Core. Beberapa fitur mengandalkan 

kemampuan CLR baru, yang lainnya pada jenis pustaka yang hanya ditambahkan 

di .NET Core. C# 8.0 menambahkan fitur dan penyempurnaan bahasa C. Anggota 

antarmuka default memerlukan peningkatan di CLR. Fitur-fitur tersebut 

ditambahkan di CLR untuk .NET Core 3.0. Rentang dan indeks, serta aliran 

asinkron memerlukan tipe baru di pustaka .NET Core 3.0. Jenis referensi nullable, 

saat diimplementasikan di compiler, jauh lebih berguna saat library dianotasi untuk 
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memberikan informasi semantik terkait status null argumen dan nilai kembalian. 

Anotasi tersebut ditambahkan di pustaka .NET Core. 

 

Gambar 2.17 C Sharp 

Sumber: (Finnegan, 2015) 

 

2.2.7. Android SDK dan JDK 

Menurut(Kusniyati et al, 2016) yang dimaksud dengan android SDK adalah 

memula perkembangan software pada android dengan bahasa pemograman java 

script. SDK dan JDK merupakan OS penting untuk android software development 

karena android SDK,JDK menggunakan sistem operasi linux untuk android. 

Android SDK merupakan alat untuk pengembangan aplikasi yang ad pada android. 

Sedangkan android JDK merupakan software  yang dikembangkan dengan oracle 

yang berfungsi untuk melengkapi aplikasi dalam menjalankan bahasa pemograman 

yang ada di dalam android. 

Dapat disimpulkan bahwa android SDK dan JDK merupakan alat pemulaan 

untuk merancang aplikasi pada android dengan memasukan sistem linux pada 

android. 
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2.3 Peneliti Terdahulu 

Ada topik yang berkaitan dengan judul penelitian yang digunakan sebagai 

referensi dalam skripsi sebagai berikut: 

a. Rohmawati, Pengembangan Game Edukasi Tentang Budaya 

Nusantara Menggunakan Unity 3D Berbasis Android, 2019, Vol.3 

Penelitian yang dilakukan oleh (Rohmawati, 2019) mengenai game 

edukasi budaya Nusantara “Tanara” dibuat debagai media 

pembelajaran untuk mengetahui dan mengenal tentang kebudayaan 

yang ada di Indonesia untuk anak Indonesia khusunya siswa sekolah. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitan ini yaitu MDLC yang 

terdiri dari enam tahap yaitu konsep, desain, pengumpulan data, 

pembuatan, pengujian, dan distribusi. Aplikasi game edukasi “Tanara” 

dirancang menggunakan corel draw untuk mendain dan unity untuk 

pemograman aplikasi berbasis android secara offline.  

b. Smith, Pengembangan Game Edukasi Menggunakan Unity 3D 

Kedisplinan Berseda di Jalan Raya pada Anak Berusia 8-11 Tahun, 

2016, Voll 3 No.7  

Penelitian yang di dukung oleh (Triwibowo, 2016) Game edukasi 

menggunakan unity 3D kedisplinan berspeda di jalan raya pada anak 

usia 8-11 tahun. Penelitian ini dilakukan dengan cara research and 

development dengan metode Bord & Gall dan Duck & Carey, produk 

penelitian ini lepas dari rancangan pembelajaran subjek dalam 

penelitian. Metode pengumpuan data penelitian ini dilakukan dengan 
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wawancara, pengamatanm dan anket. Hasil ini membuktikan game 

edukasi kedisplinan berspeda untuk usia 8-11 tahun ini diakatakan 

layak untuk dijadikan sumber edukasi. 

c. Masruroh, Meningkatkan Kedisiplinan Anak Melalui Penggunaan 

Reinforcement Secara Variative Pada Anak Kelompok B1 Taman 

Kanak-Kanak Negeri Pembina Kapahiang, 2018, Vol.3 No.2  

Penelitian yang di dukung oleh (Masruroh, 2012) malasah  penelitian 

Tindakan kelas agar dengan penggunaan perkuatan yang bervariasi. 

Subjek penelitian 20 anak dari 9 laki-laki dan 11 perempuan. Tindakan 

yang digunakan dalam penelitian adalah dari 2 siklus. Siklus 1 

umumnya diperoleh 62% anak mengalami peningkatan kedisiplinan. 

Pada siklus  2 diperoleh 89%  mengalami peningkatan disiplin. Siklus 

2 menyatakan berhasil, terbukti karena persentase keberhasilan 

mencapai 75%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

penguatan bervariasi untuk meningkatkan disiplin anak kelompok  B1 

Pembina Taman kanak-kanak Negeri Kapahiang. 

d. Murtiwiyati, Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Budaya 

Indonesia untuk Anak Sekolah Dasar Berbasis Android 2013, 

Vol.12 No 2  

Penelitian yang di dukung oleh (Murtiwiyati; Lauren, 2013)  Budaya 

merupakan suatu cara hidup manusia yang tidak bisa dipisahkan oleh 

orang lain dan bersifat genetis . Pada generasi muda yang datang tidak 

mengetahui budaya asing dan bisa mengakibatkan keberadaanya 
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menjadi bahaya . Sebab itu peneliti merancang aplikasi ini untuk 

mengenal budaya asing dan mempelajarinya dalam berbasis android. 

e. Lampropoulos, Georgios, Diamantaras, Enchancing The 

Functionality of Augmented Reality Using Deeo Learning, Semantic 

Web and Knowledge Graphs 2020, Vol.4 No.1  

Penelitian yang di dukung oleh (Lampropoulos, 

Georgios;Keramopoulos & Diamantaras, 2020) menyatakan di era 

informasi sekarang penyimpanan perangkat semakin meningkat dan 

signifikan. Perangkat ini bisa terhubung dan berinteraksi melalui 

internet secara langsung dan merepresentansikan informasi digital 

secara Real time . Augmented reality digunakan untuk menyaring 

informasi dan menampilkan data yang perlukan secara interaksif dan 

menghindari informasi yang berlebihan. Dari penelitian ini untuk 

menyajikan konsep dari teknologi baru yang potensi dibawah untuk 

kombinasi dalam Ar dari pengembangan aplikasi. 

f. Chursin, Semernov, Learning game development with Unity3D 

engine and Arduino microcontroller, 2020, Vol.1488  

(Chursin & Semenov, 2020) menyatakan mengusulkan pendekatan 

baru untuk pengembangan dan pembelajaran anak-anak dan siswa. 

Ide utamanya adalah menggabungkan video game yang lengkap dan 

nyata mikrokontroler. Untuk menyelesaikan misi dalam gim, Anda 

perlu mengumpulkan sirkuit elektronik dengan mikrokontroler dan 

berbagai sensor. Mesin game Unity3D dipilih untuk mengembangkan 
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game virtual. Mikrokontroler Arduino digunakan untuk membuat 

rangkaian elektronik nyata. Untuk pengujian, beberapa teka-teki 

dengan grafik dua dimensi dikembangkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa beberapa sensor bekerja dengan penundaan 

sekitar setengah detik. Selebihnya, Unity3D menerima dan mengolah 

data dari mikrokontroler Arduino. 

g. Hotma Pangaribuan, Rancang Bagun Game Edukasi Pengenalan 

Huruf Alfabet dengan Teknologi Augmented Reality Berbasis 

Android, 2020, Vol.3 No.2  

Penelitian yang di dukung oleh (Pangaribuan, 2020) menyatakan 

Game edukasi memiliki potensi yang sangat tinggi untuk 

meningkatkan motivasi belajar proses. Selain meningkatkan motivasi, 

permainan edukatif juga berfungsu kelebihan disbanding dengan 

pembelajaran dengan e-learning, lebih mudah dipahami dan lebih 

menarik. Desain game ini akan utamakan proses belajar mengajar 

dengan menggunakan konsep ini. Sebagian anak terasa bosan saat 

proses blajar, begitu pula dengan edukasinya permainan dibuat 

smenarik mungking anak tidak sadar jika yang dikerjakan bukanlah 

permainan, dan anak akan bersenang saat proses belajar. Metode yang 

digunakan dalam perancangan ini Game edukasi alfabet pembelajaran 

berbasis android adalah System Development (SDLC) dengan metode 

Waterfall dan Unified Modeling Language (UML), game ini dibuat 

dengan Software Unity 3D, dibantu dengan Adobe Photoshop, 
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Blender dan Vuforia SDK. itu diharapkan Game edukasi ini 

menggunakan teknologi augmented reality pada platform android bisa 

meningkatkan minat belajar anak. Teknologi ini memungkinkan 

tampilan tiga dimensi animasi dalam waktu nyata yang tampak nyata. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Game kedisiplinan 3D menggunakan augmented reality berbasis android 

dengan pemasalahan pengontrolan karakter secara manual. Sehingga dari 

permasalahan tersebut maka dibuat permainan menggunakan Unity dan Vuforia 

dalam pembuatan aplikasi dan akan langsung dimplementansikan aplikasi berbasis 

android dalam pemilihan game edukasi kedisiplinan augmented reality secara real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indentifikasi Masalah 

Merancang Permainan 

Metode MDLC 
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Berdasarkan gambar 2.4. maka dapat dijelaskan kerangka pemikiran 

pada penelitian ini adalah: 

a. Indentifikasi Masalah 

Peneliti merumuskan masalah yang timbul berdasarkan latar 

belakang masalah yang timbul pada perihal yang akan di kaji untuk 

mencari pemecahan masalah tersebut. 

b. Merancang Permainan 

Merancang gim yang akan digunakan sebagai media pembelajaran 

kedisiplinan dan augmented reality berdasarkan sumber yang 

dikumpulkan dari jurnal, buku, dan referensi lainnya. 

c. Metode MDLC 

Penelitian ini menggunakan metoe Multi media Development Life 

Cycle atau dijuluki MDLC yang terbagi menjadi 6 tahap yaitu: 

konsep, perancangan, pemgempulan data, pembuatan, pengujian, 

dan distribusi 

d. Menggunakan Unity 3d 

Menggunakan Unity 3d 

Game Edukasi Kedisiplinan 

AR berbasis Android 

Gambar 2.18 Kerangka Pemikiran 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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Peneliti menggunakan aplikasi Unity 3d untuk merancang 

permainan yang mendukung augmented reality dengan software 

bantuan vuforia 

e. Game Edukasi Kedisiplinan AR berbasis Android 

Peneliti mecancang sebuah media pembelajaran yang dapat 

membantu dalam kedisiplinan anak berusia tingkat SMP di 

kawanasan rumah, tempat umum, dan sekolah. Augmented reality 

yang mendukung aplikasi untuk menujukan trophy sebagai 

achievement untuk pemain 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang diperlukan dirancang peneliti. Dimana arahan mulai 

dari mendapatkan, mengelolah, dan memproseskan data penelitan. Berikut adalah 

penjelasan desain penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indentifikasi Masalah 

Pengumpulan Data 

Perancangan Game 

menggunakan MDLC 

Implementasi 

Hasil Penelitian 

Concept 

Pengujian dengan Alpha 

Test 
Assembly 

Distribution 

Testing. 

Material Collecting 

Design 

Post-alpha Testing 

Alpha Testing 

Pre-alpha Testing 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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Bersarkan gambar 3.1. penelitian ini terdiri dari enam tahapan, Adapun 

tapahapannya adalah: 

1. Indentifikasi Masalah 

Tahap awal indentifikasi masalah adalah kurangnya kedisiplinan pada anak 

usia dini, karena kurangnya kedisiplinan dari orang tua, guru, dan 

dipengaruhi oleh pergaulan sekitar. Kepentingan kedisiplinan harus 

ditanamkan pada anak untuk menghasilkan generasi-generasi yang 

mempunyai jiwa kedisiplinan tinggi. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data terdapat beberapa tahap yaitu : 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dalam penelitian untuk 

mendapatkan data kedisiplinan anak berusia tingkat Sekolah Menegah 

Pertama (SMP). 

b. Studi dokumen 

Studi dokumen adalah metoden penelitian pengumpulan data subjek 

dengan dokumen secara tidak langsung pada subjek penelitian. 

Peneliti mengumpulkan berbagai data penelitian seperti dokumen 

yang berguna untuk bahan analisis. Peneliti menggunakan dokumen 

primer dan dokumen sekunder sebagai dokumen pengumpulan data. 

 

 

 



42 

 

   

 

3. Perancangan Game 

Perancangan game ini dibuat dengan aplikasi Unity 3d, dan menggunakan 

Bahasa C# (C Sharp) versi 8.0 sebagai bahasa pemograman perancangan 

game. 

4. Implementasi 

Mengimplementasi sistem game android yang telah dirancang dan 

penerapan game 2d edukasi kedisiplinan pada anak usia tingkat SMP. 

5. Hasil Penelitian 

Pada tahap hasil penelitian ini dilakukan pengujian terhadap keberhasilan 

sistem dalam game augmented reality berbasis android sebagai 

pembelajaran kedisiplinan anak Indonesia. 

 

3.2 Alur atau Proses Perancangan Sistem 

3.2.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Metode ini dilakukan dengan 6 tahap yang terdiri dari: konsep, desain, 

pengumpulan data, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Secara umum metode ini 

tidak wajib berurutan, tetapi konsep harus selalu dikerjakan terlebih dahulu 

3.2.1.1 Concept 

Tahap konsep terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan, antara 

lain: 
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1. Menentukan tujian permainan yaitu untuk mempermudah menerima 

materi kedisiplinan dengan AR agar pengguna semangat untuk belajar 

sambil bermain 

2. Game digunakan untuk media pembelajaran kedisiplinan untuk anak 

berusia Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

3. Deskripsi game kedisiplinan Augmented Reality ini berjalan dan 

dioperasikan unity pada android. 

4. Game yang dirancang berbentuk 2 dimensi, diamana pengguna dapat 

menggerakan karakter untuk berkeliaran dalam desa dan mendapatkan 

pesan – pesan kedisiplinan dari warga-warga desa. 

5. Augmented Reality pada game berbentuk penghargaan diamana setelah 

pemain mencapai suatu tahap dan mendapatkan achievement, maka 

pemain dapat mengakses menu penghargaan(trophy) untuk meraih 

penghargaannya secara augmented reality. 

3.2.1.2 Design 

 Pada tahapan ini dibuat spesifikasi secara rinci dalam sebuah 

perancangan game. Peneliti merancang game dengan latar belakang dan 

situasi sekolah, rumah, dan tempat umum, desain game ini menggunakan star 

uml untuk merancang diagram UML, untuk user interface menggunakan 

unity 3D,  
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3.2.1.2.1 UML 

1. Use Case Diagram 

Pada use case diagram, actor adalah user (pemain). User hanya dapat mengakses 

menu yang terdapat dalam fitur permainan seperti play (Memulai permainan), 

trophy (mengakses halaman AR), setting (mengkonfigurasi), about (tentang 

permainan), dan exit (keluar permainan). 

 

Gambar 3.2 Use Case Diagram 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

1. Main Menu, halaman utama atau scene pertama yang ditampilkan saat 

aplikasi dimulai. 

2. Play, memulai permainan dengan button play. 

3. Trophy, halaman augmented reality dimana piala penghargaan di 

tampilkan berbentuk AR, halaman ini hanya dapat diakses jika pemain 

mencapai suatu tahap penghargaan. 

4. About, halaman yang terisi informasi permainan dan peneliti. 

5. Exit, keluar dari aplikasi. 
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2. Activity Diagram 

Diagram activity merupakan sebuah gambaran alur dari sistem kerja 

perangkat lunak. Diagram activity sebagai desain sistem yang menggambarkan alur 

atau arutan setiap kegiatan yang dilakukan. activity diagram berikut akan 

menampilkan segala aktivitas yang dilakukan user. 

1. Activity diagram Setting 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Konfigurasi 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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Berdasrkan activity diagram diatas aktivitas yang dilakukan user adalah 

sebagai berikut: 

1. User membuka aplikasi, kemudian program menampilkan halaman 

main menu yang terdiri dari play, trophy, setting, about dan exit. 

2. User memilih pilihan Setting dan memasuki halaman konfigurasi 

3. User setelah mengkonfigurasi permainan sesuai keinginan maka akan 

memilih tombol selesai untuk keluar dari halaman konfigurasi 

 

1. Activity Diagram Exit 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Exit 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

 

Berdasrkan activity diagram diatas aktivitas yang dilakukan user adalah 

sebagai berikut: 

 



47 

 

   

 

1. User membuka aplikasi, kemudian program menampilkan halaman 

main menu yang terdiri dari play, trophy, setting, about dan exit. 

2. Jika user ingin keluar dari aplikasi maka menu exit akan di pilih maka 

aplikasi akan dimatikan. 

 

3. Activity Diagram About 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram About 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

Berdasrkan activity diagram diatas aktivitas yang dilakukan user adalah 

sebagai berikut: 
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1. User membuka aplikasi, kemudian program menampilkan halaman 

main menu yang terdiri dari play, trophy, setting, about dan exit. 

2. User akan memilih tombol about, dan halaman about akan ditampilkan 

3. User akan memilih selesai apabila sudah selesai di halaman about dan 

about akan dikeluarkan 

4. Activity Diagram Play 

 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Play 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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Berdasrkan activity diagram diatas aktivitas yang dilakukan user adalah 

sebagai berikut: 

1. User membuka aplikasi, kemudian program menampilkan halaman 

main menu yang terdiri dari play, trophy, setting, about dan exit. 

2. User akan memasuki tahap permainan dimana user dapat memulai 

permainan. 

5. Activity Diagram Trophy 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Trophy 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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Berdasrkan activity diagram diatas aktivitas yang dilakukan user adalah sebagai 

berikut: 

1. User membuka aplikasi, kemudian program menampilkan halaman main 

menu yang terdiri dari play, trophy, setting, about dan exit. 

2. User akan memilih tombol trophy dan camera augmented  reality akan di 

tampilkan 

3. User akan memilih selesai apabila sudah selesai di halaman trophy dan 

camera augmented reality akan dikeluarkan 

 

3.    Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan diagram ilustrasi suatu interaksi antar object 

dan komunikasi diantara object tersebut. 
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1. Sequence diagram setting  

  

Gambar 3.8 Sequance Diagram Setting 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

 

 2. Sequence Diagram Play 

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Play 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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 3. Sequence Diagram About 

 

Gambar 3.10 Sequance Diagram About 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

 4. Sequence Diagram Exit 

 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Exit 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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5. Sequence Diagram Trophy 

 

Gambar 3.12 Sequence Daigram Trophy 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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4.    Class Diagram 

Class Diagram merupakan penjelasan gambar aliran yang terdapat pada 

sistem untuk dijalankan berhubungan antar objek. 

 

Gambar 3.13 Class Diagram 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

 

3.2.1.3 Material Collecting (pengumpulan materi) 

Pada tahapan ini peneliti menggunakan metode observasi dan studi 

dokumen untuk pengumpulan data, seperti sumber internet, buku, jurnal, 

makalah, skripsi, dan sebagainya. 
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3.2.1.4 Assembly 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan dimana objek dan bahan akan 

dibuat. Pembuatan berdasarkan desain palikasi menggunkan UML. Semua 

objek atau material dibuat dan digabungkan menjadi satu hasil yang utuh. 

Tahapan ini menggunakan beberapa perangkat lunak diantaranya seperti, 

Vuforia, dan Unity 3D. 

3.2.1.5 Testing 

Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha (alpha test) 

dimana pengujuan dapat dilakukan langsung oleh developer untuk 

mengetahui proses game dapat jalan sebagai mestinya. Alpha test dilakukan 

dengan pengujian tiga tahap yaitu pre-alpha test, alpha test dan post-alpha 

test yang dilakukan dengan mencoba produk peneliti sendiri untuk 

mendeteksi kesalahan dan kekurangan suapaya bisa di perbaiki sebelum 

memasuki tahap distribusi. 

3.2.1.6 Distribution 

Tahap distribusi merupakan tahap dimana aplikasi sudah selesai 

dirancang dan di uji dan terbukti sesuai dengan hasil tujuan pembuatan, maka 

aplikasi akan didistribusikan dengan upload ke google playstore android. 

3.2.2 Desain User Interface 

Desain use interface adalah gambaran awal desain game yang dirancang dan 

gambaran dalam menyelesaikan game yang dirancang. 

a. Perancangan Main Menu 
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Tampilan awal setelah memulai aplikasi bertujuan untuk menampilkan 

menu interface seperti memulai, kamera AR konfigurasi, tentang game, dan 

keluar game. 

 

Gambar 3.14 Rancang MainMenu 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

b. Perancangan game 

Perancangan ini memberikan user akses penuh untuk bermain game yang 

telah dirancang 
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Gambar 3.15 Rancang Tahap Permainan 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

c. Perancangan tahap Augmented Reality 

Tahap ini menampilkan trophy user pada kamera saat pemain telah 

mencapai suatu achievement. 

 

Gambar 3.16 Rancang AR Camera 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 
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d. Perancangan tahap setting 

Tahap ini menampilkan UI konfigurasi suara. 

 

Gambar 3.17 Rancang Settings 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

 

e. Perancangan tahap about 

Tahap ini menampilkan halaman about yang berisi infomarsi game 

yang dirancang dan data peneliti secara singkat. 
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Gambar 3.18 Rancang About 

Sumber: (Data Penelitian, 2021) 

 

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.3.1 Lokasi 

Lokasi penelitian dilaksanakan yaitu di sekolah menengah pertama (SMP), 

Kota Batam, Kepulauan Riau Indonesia. 

3.3.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilaksanakan dihitung dari bulan dari bulan Maret 

hingga Juli 2021 
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Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

Kegiatan Maret 

2021 

April 

2021 

Mei 

2021 

Juni 

2021 

Juli 

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Judul 

                    

BAB I                     

BAB II                     

BAB III                     

BAB IV                     

BAB V                     

 

Sumber: (Data Penelitian, 2021)


