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ABSTRAK 

Proses belajar dalam jaringan (daring) berdampak pada anak berkebutuhan khusus 

(ABK) type lamban belajar atau slow learner yaitu anak yang memiliki potensi 

intelektual sedikit dibawah normal tetapi belum termasuk gangguan mental. 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan guru SMANU Centini diperoleh data bahwa 

siswa ABK jenis Slow Learner, mudah merasa bosan, kurang enjoy dengan proses 

belajar dalam jaringan (daring), butuh waktu lama untuk memahami sebuah materi, 

dan harus dipelajari secara berulang kali. Agar dapat memahami suatu materi, 

mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat 

menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Oleh sebab itu 

muncul permasalahan mengenai kebutuhan aplikasi yang dapat digunakan untuk 

belajar, dan dapat mengulang materi juga menarik dan interaktif. Mata pelajaran 

yang dirasa paling sulit adalah Matematika. Meskipun masuk kategori ABK materi 

pelajaran sesuai dengan standard kompetensi mengikuti kurikulum. Agar proses 

belajar menjadi tidak bosan dan enjoy saat belajar juga membantu dalam bidang 

perhitungan maka penelitian ini memberikan solusi berupa Rancang Bangun 

Aplikasi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Menerapkan 

Pendekatan Gamification Berbasis Mobile, elemen gamification yang digunakan 

pada aplikasi points, leves, leaderboards, Challenge & Quest dan Social 

Engagement Loops, dengan menggunakan pendekatan Gamification ABK 

diberikan kebebasan untuk memilih tantangan dan juga memberikan  motivasi bagi 

ABK untuk tidak takut gagal saat melakukan tantangan. Setelah dilakukan testing 

pada SMANU Centini menggunakan System Usability Scale didapatkan hasil 

kuesioner mendapatkan rata-rata skor SUS dengan nilai 72,5 dimana menurut 

Aprilia (2015) nilai 72,5 termasuk hasil yang Good sehingga aplikasi dapat berjalan 

dengan baik dan juga memotivasi siswa juga hasil kuesioner menunjukan siswa 

merasa nyaman dalam proses pembelajaran dan bermain. 

Kata Kunci: Anak berkebutuhan khusus, Lamban Belajar, Gamification 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) atau 

yang dikenal Virus Corona adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit seperti 

flu sampai penyakit seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-Cov) yang 

bisa menular ke manusia (Organization, 2019). Infeksi Virus Corona pertama kali 

terjadi di Wuhan, China. Gejala yang ditimbulkan dari Virus Corona berupa sakit 

flu pada umumnya, disertai dengan demam, sesak nafas, letih, batuk, dan kurangnya 

nafsu makan. Berbeda dengan penyakit influenza, virus ini berkembang dengan 

sangat cepat hingga gejala yang ditimbulkan lebih parah sampai mengakibatkan 

gagal organ. Dengan kondisi virus yang cepat menyebar Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) memberlakukan pandemi yang dilakukan pada 11 maret 2020 

(Widiyani, 2020). Di Indonesia telah diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini, tentunya pembatasan 

ini akan berdampak besar terhadap masyarakat, yaitu ekonomi, pendidikan, 

kesehatan dan lainnya (Sagirani, Wahyuningtyas, Wulandari, & Efendi, 2020). 

Bagi masyarakat yang bekerja, pemerintah menerapkan Work From Home (WFH), 

yaitu pemberlakuan penyelesaian pekerjaan di rumah. Tidak hanya pekerjaan saja 

yang menerapkan WFH, pendidikan juga terkena dampak dari Virus Corona 

sehingga Kementrian Pendidikan Indonesia melakukan kebijakan dengan cara 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang sebelumnya dari tatap muka atau luring 

(luar jaringan) menjadi daring (dalam jaringan) (Siahaan, 2020). 

Proses belajar dalam jaringan (daring) tidak hanya berdampak pada anak dan 

orang tua normal tetapi juga berdampak pada anak berkebutuhan khusus (ABK), 

anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki atau mengalami keterbatasan 

atau keluarbiasaan, baik sosial, fisik, mental-intelektual, maupun emosional yang 

berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhannya terhadap anak-anak 

yang seusia dengannya. Dari hasil wawancara dengan guru SMANU Centini 
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dengan hasil siswa yang belajar saat dalam jaringan (daring) mengalami kesulitan 

yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk pembelajaran saat daring, minat 

belajar siswa yang kurang, metode pembelajaran yang kurang menarik. Pada 

penelitian ini jenis ABK yang diteliti adalah Anak lamban belajar atau slow learner 

yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah normal tetapi belum 

termasuk gangguan mental. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau 

keterlambatan berfikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih lebih 

baik dibanding dengan tunagrahita, lebih lambat dibanding dengan yang normal, 

agar dapat memahami suatu materi, mereka butuh waktu yang lebih lama dan 

berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-

akademik, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Amelia, 

2016). Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 70 

Tahun 2009 Pasal 1 Dalam peraturan ini, menjelaskan pendidikan inklusif, yaitu 

sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik yang memiliki potensi kecerdasasan dan atau bakat istimewa untuk 

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara 

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dari hasil wawancara dengan 

siswa SMANU Centini yang memiliki kecerdasan intelektual 90, siswa kurang 

memahami materi, terkendalanya pembelajaran karena kurangnya fasilitas jaringan 

sehingga mengakibatkan siswa malas mengikuti pembelajaran daring, sering 

tertinggal materi dan juga mereka merasa bosan dan kurang enjoy dengan proses 

belajar dalam jaringan (daring). Tingkat pendidikan  anak berkebutuhan khusus 

yang diteliti adalah SMA, karena sudah bisa menggunakan smartphone/handphone. 

Juga mata pelajaran yang digunakan yaitu Matematika dengan standard kompetensi 

mengikuti kurikulum. 

Dalam membantu anak kebutuhan khusus (ABK) agar proses belajar menjadi 

tidak bosan dan malas saat belajar juga membantu dalam bidang perhitungan maka 

penelitian ini memberikan solusi berupa Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran 

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Menerapkan Pendekatan Gamification 

Berbasis Mobile, dengan menggunakan pendekatan Gamification ini  

penggunaanya yaitu anak berkebutuhan khusus yang diberikan kebebasan untuk 

memilih tantangan juga memberikan  motivasi bagi ABK untuk tidak takut gagal, 
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yang mana hal ini yang membedakan dengan metode yang lainya, Gamification 

adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan unsur video game atau 

game itu sendiri dengan maksud memotivasi agar proses pembelajaran semakin 

enjoy dengan begitu menarik minat dan menginspirasi untuk terus melakukan 

pembelajaran. Dari hasil pengujian dilakukan menggunakan kuesioner dengan 

System Usability Scale (SUS) hasil kuesioner mendapatkan rata-rata skor SUS 

dengan nilai 72,5 dimana menurut Aprilia (2015) nilai 72,5 termasuk hasil yang 

Good, System Usability Scale (SUS) merupakan tahapan uji coba pada sebuah 

sistem dengan pengguna, tahapan ini membutuhakan pendapat dari pengguna 

tentang skala kegunaan terhadap sistem, dari hasil kuesioner aplikasi menunjukan 

dapat berjalan dengan baik dan juga memotivasi siswa dan juga hasil kuesioner 

menunjukan siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran dan bermain. 

Aplikasi ini juga menggunakan model ARCS (The Attention, Relevance, 

Confidence, and Satisfaction) yaitu sebuah pendekatan untuk desain instruksional 

dengan menggunakan sebuah teknologi multimedia dengan konsep motivasi, untuk 

memotivasi dalam konteks pembelajaran (Jusuf, 2016). Dengan menggunakan 

pendekatan gamification dan model ARCS maka diharapkan aplikasi ini dapat 

membantu agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar dan bermain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebelumnya maka rumusan 

permasalahan penelitian ini adalah bagaimana menerapkan pendekatan 

Gamification pada aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (slow 

learner)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, agar penelitian menjadi 

lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 
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1. Menggunakan model ARCS (The Attention, Relevance, Confidence, and 

Satisfaction). 

2. Jenis anak berkebutuhan khusus yaitu Anak lamban belajar atau slow 

learner dengan skor IQ menunjukan 70 - 90. 

3. Tingkat pendidikan SMA. 

4. Mata pelajaran yang digunakan Matematika dengan standard kompetensi 

mengikuti kurikulum. 

5. Sistem beroperasi dengan android minimal Oreo. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang di atas, Tugas Akhir ini bertujuan untuk 

menghasilkan aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dengan 

menerapkan pendekatan Gamification berbasis mobile. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dari pembuatan tugas akhir ini antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Membantu orang tua dalam proses pembelajaran bagi anak kebutuhan 

khusus (ABK). 

2. Membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar saat daring. 

3. Memberi motivasi bagi anak kebutuhan khusus ABK. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis untuk memperbanyak teori 

yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan dengan judul penelitian dengan kasus yang 

sama dengan penelitian penulis, hanya saja memiliki kesamaan metode yang 

digunakan. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Aditiya 

Darmawan, 2019. 

Universitas 

Dinamika. 

Penerapan Konsep 

Gamification Pada 

Aplikasi 

Pembelajaran Ilmu 

Agama Berbasis 

Android. 

Sebuah aplikasi dalam memberikan 

pembelajaran Ilmu Agama yang mana pada 

pembelajaran tersebut menerapkan konsep 

m-learning yang digunakan adalah materi 

dan kuis, sehingga pembelajaran lebih 

menarik.  

2. Puspita Octafiani, 

Andi Tejawati, 

Pohny, 2017 

Universitas 

Mulawarman. 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Matematika Dengan 

Konsep Gamification 

Berbasis Android 

Sebuah aplikasi pembelajaran matematika 

yang konsep pembelajaranya menggunakan 

visualisasi dan suara dalam video dengan 

tujuan mempermudah pengguna dalam 

memahaminya.  

3. Nuthfi Odiansyah 

Otto, 2020. 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Rancang Bangun 

Game Edukasi Quiz 

Interaktif Bahasa 

Inggris dengan 

Menerapkan 

Gamification 

Berbasis Android. 

Sebuah aplikasi Edukasi Quiz Interaktif 

Bahasa Inggris dengan konsep game dan 

ada buku-buku penunjang dalam 

edukasinya dengan begitu dalam belajar 

bahasa inggris akan lebih bersemangat dan 

juga menarik.  
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Dari penelitian terdahulu yang ada pada tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis 

yaitu penulis menggunakan objek anak berkebutuhan khusus dan juga penulis 

menambahkan model ARCS (The Attention, Relevance, Confidence, and 

Satisfaction) juga diharapkan anak berkebutuhan khusus bisa belajar dengan 

nyaman dan enjoy, karena dengan metode gamification para pengguna diajarkan 

untuk tidak takut gagal dalam mencoba menjawab setiap tantangan dan juga system  

memberikan motivasi bagi penggunanya. 

2.2 Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai atau mengalami 

keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, sosial, mental-intelektual maupun 

emosional, yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan atau perkembangannya 

yang mana bila dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya, 

penjelasan ini diperoleh dari (Perlindungan Anak, 2013). Ada berbagai banyak jenis 

anak berkebutuhan khusus diantaranya yaitu: 

Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi 

intelektual sedikit dibawah rata-rata, skor tes IQ mereka menunjukkan skor antara 

70 dan 90 tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan 

berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non 

akademik. 

Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(2013), Ciri – ciri atau tanda anak lamban belajar atau slow learner : 

1. Fungsi pada kemampuan dibawah rata-rata kelas 

2. Rata-rata presentasi belajar selalu rendah 

3. Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibanding 

dengan teman seusianya 

4. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat 

5. Butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas 

akademik maupun non akademik 
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Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(2013), berikut cara penangganannya yaitu : 

1. Berkonsultasi ke psikolog. 

2. Mengikuti asesmen atau tes IQ untuk mengetahui kemampuan dan 

kelemahan anak. 

3. Orangtua, keluarga harus mengetahui apa saja yang sudah dipelajari 

anak di sekolah dengan cara berkonsultasi pada guru kelas. 

4. Orangtua atau keluarga membimbing dan mendampingi anak di rumah 

dalam belajar, baik mengulang materi pelajaran yang sudah dipelajaridi 

sekolah, maupun menyiapkan anak pada materi pelajaran baru yang 

akan dipelajari anak pada hari berikutnya. 

5. Orangtua, keluarga harus selalu menghargai hasil belajar yang diperoleh 

anak dari sekolah. 

6. Orangtua, keluarga harus selalu memotivasi anak supaya anak rajin 

belajar baik di sekolah maupun di rumah. 

7. Orangtua, keluarga harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai 

berperilaku yang baik. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomer 70 Tahun 2009. Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang 

Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa. 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah 

sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau 

bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu 

lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

Pasal 2 

Pendidikan inklusif bertujuan : 

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social atau memiliki 
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potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanya. 

2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragamaan, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.  

Pasal 8 

1. Penilain hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada 

jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. 

3. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran 

berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah standar pendidikan mengikuti 

ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 

2.3 Model ARCS 

Model ARCS (The Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction) 

adalah sebuah bentuk dari pendekatan atau pemecah masalah dengan menggunakan 

teknologi multimedia untuk merancang aspek motivasi, dan mempertahankan serta 

memotivasi siswa dalam aspek pembelajaran. Dalam gamification, model ARCS 

berperan dalam penggunaan fitur-fitur dalam gamification yang ada pada aplikasi 

sehingga fitur-fitur tersebut menarik karena menggunakan teknologi multimedia. 

Model ARCS memberikan langka-langkah khusus untuk memeriksa fitur motivasi 

yang relevan dalam penggunaan teknologi multimedia pada aspek pembelajaran 

(Jusuf, 2016). Model ARCS (The Attention, Relevance, Confidence, and 

Satisfaction) untuk motivasi siswa dalam konteks pembelajaran menggunakan 

games yaitu : 

1. Kondisi pertama adalah bahwa pelajaran harus menarik dan 

mempertahankan perhatian mahasiswa (A). Adanya rasa ingin tahu, 

gairah, dan kebosanan. 

2. Kondisi kedua untuk motivasi adalah untuk membangun relevansi(R). 

Permainan games dilakukan karena adanya motivasi intrinsik dan 

kompetensi pada siswa. 
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3. Kondisi ketiga untuk memotivasi siswa adalah kepercayaan (C). dengan 

digunakannya games interaktif, siswa mempunyai kepercayaan untuk 

memilih tugas yang dikerjakan. jika permainan ini sering dilakukan, 

maka siswa membangun nalar dan pola pikir dalam hal visualisasi untuk 

membuat games sendiri. 

Kondisi keempat adalah kepuasan (S). siswa merasa senang, ketika berhasil 

menyelesaikan tugas dan dapat dijalankan hingga selesai. 

2.4 Gamification 

Gamification adalah sebuah metode yang memaksimalkan perasaan enjoy 

dan engagement terhadap pembelajaran dengan menggunakan elemen-elemen yang 

ada pada game atau video game. Menurut Takahashi (2010) mengutarakan seperti 

halnya game para pemainnya diizinkan untuk melakukan restart atau bermain 

ulang, membuat kesalahan-kesalahan yang dapat diperbaiki sehingga membuat para 

pemain tidak takut mengalami kegagalan dan meningkatkan keterikatannya 

terhadap game tersebut. Gamification bekerja dengan membuat teknologi yang 

lebih menarik. 

Menurut (Zichermann & Cunningham, 2011) menyebutkan ada banyak 

elemen game yang dapat diterapkan diantaranya yaitu : 

1. Points 

Points adalah elemen yang ada di gamification yang bertujuan untuk 

memonitoring aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna. Secara 

umum point terbagi menjadi 4 jenis: 

a. Experience Point 

Experience Point (XP) merupakan poin utama dimana XP ini 

menjadi tolak ukur dalam berinteraksi dengan sistem.  

b. Redeemable Point 

Redeemable Point (RP) merupakan poin imbalan yang diberikan 

oleh sistem yang dapat ditukar yang mempunya nilai tukar yang 
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sama. Biasanya RP sering dinamai dengan Diamond, Cash, Gold, 

dan lain-lain. 

c. Skill Point 

Skill Point merupakan poin yang bisa digunakan untuk mengalokasi 

sebuah kemampuan khusus dalam sebuah sistem. Misalnya 

kemampuan menambah jangka waktu dalam menyelesaikan satu 

soal. 

d. Reputation Point 

Reputation Point merupakan poin yang dibutuhkan dalam sistem 

untuk mengetahui kepercayaan antara dua pihak atau lebih. 

Sehingga pengguna dapat mengetahui pengguna lain apakah 

pengguna lainnya adalah pengguna baik atau buruk. 

2. Levels 

Levels adalah sebagai tanda bagi pemain untuk mengetahui posisi mereka 

dalam perjalanan bermain game yang seiring dengan waktu. Pemain 

diberitahu secara langsung tingkat bahwa levels yang semakin tinggi 

menandakan kalau tingkat permainan semakin sulit dan hadiah untuk 

pemain juga meningkat. 

3. Leaderboards 

Leaderboards yang digunakan untuk membuat perbandingan dalam 

menampilkan urutan terbaik dari semua aspek interaksi pemain. Biasanya 

semua pemain diurutkan berdasarkan skor tertinggi hingga terendah. Dan 

juga menunjukkan status sosial dalam permainan, Sehingga pemain yang 

menduduki peringkat teratas biasanya merasa puas dengan pencapaiannya, 

sedangkan pemain yang menduduki peringkat akan terpacu untuk berusaha 

mengejar skor nilai peringkat diatasnya. 
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4. Badges 

Badges atau lencana yang biasanya dikumpulkan sebagai koleksi. Setiap 

pemain pasti memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu. Apalagi lencana 

yang ingin dikoleksi sangat langka untuk didapatkan. Sehingga pemain 

terpacu untuk berusaha keras untuk mendapatkannya untuk melengkapi 

koleksinya. 

5. Challenge & Quest 

Challenge & Quest adalah bentuk tantangan dan arahan yang harus 

dilakukan oleh pemain. Dengan ini pemain terus menggunakan aplikasi agar 

tujuan fundamental dari aplikasi ini tercapai.  

6. OnBoarding 

OnBoarding  adalah tindakan untuk memperkenalkan aplikasi kepada 

seorang pemula (pemain baru). Saat pemain baru terlibat dengan aplikasi 

adalah paling penting untuk meyakinkan pemain baru bahwa aplikasi yang 

ditawarkan menarik dan manfaat jangka panjang bagi pemain. Karena saat 

itulah sebagian besar keputusan pemain dibuat, agar pemain baru tersebut 

memiliki keinginan terus menggunakan aplikasi. 

7. Social Engagement Loops 

Social Engagement Loops adalah emosi yang memotivasi pemain untuk 

melakukan sebuah kegiatan, kemudian bertindak untuk menyelesaikan 

kegiatan dan pemain dihadapkan hasil kinerjanya atau hadiah yang 

diberikan, kemudian membangkitkan kembali emosi yang motivasi untuk 

mengulangi lagi. 

2.5 Gamification Design Framework 

Pada metode penelitian pengembangan, peneliti melakukan pengembangan 

terhadap rancang bangun aplikasi dengan metode Gamification Design Framework. 

Metode Gamification Design Framework ini terdiri dari tiga fase utama yaitu 
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menetapkan, merancang atau membangun, dan perbaiki setiap fase memiliki 

Langkah-langkah yang beluang yang mana menjadi pertimbangan saat membangun 

solusi (Marczewski, 2017). Fase dalam Gamification Design Framework dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 1 Gamification Design Framework 

(Sumber: Andrzej Marczewski, 2017) 

1. Define 

Pada fase define yaitu tentang menetapkan serta mencari dan menggali 

masalah yang perlu dipecahkan dan kemudian memahami lebih banyak 

tentang masalah tersebut. 
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2. Design / Build Solution 

Pada fase Design / Build Solution adalah memahami dan mulai membangun 

konsep untuk tiap-tiap fase. 

3. Refine 

Pada fase ini dilakukan perbaiki setiap fase memiliki Langkah-langkah yang 

beluang yang mana menjadi pertimbangan saat membangun solusi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah menggunakan metode Gamification Design Framework. Gambaran metode 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Gamification Design Framework 

(Sumber: Andrzej Marczewski, 2017) 
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3.1 Define 

Pada tahap Define terdapat 3 tahapan yaitu Define the Problem, Define the 

Users, dan Define Success, yaitu: 

3.1.1 Define the Problem 

Pada tahap ini dilakukan dilakukan proses identifikasi masalah. Hasil dari 

identifikasi masalah ini akan diolah kembali pada proses development. Berikut 

adalah hasil dari identifikasi masalah dan alternatif solusi yang diberikan terdapat 

pada tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Identifikasi Masalah dan Alternatif Solusi 

Masalah Alternatif Solusi 

Akibat dari dampak wabah virus Corona 

mengakibatkan pemberlakuan kegiatan sekolah 

menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring) hal 

ini berdampak pada anak berkebutuhan khusus 

yang mengakibatkan anak berkebutuhan khusus 

kesulitan saat proses pembelajaran, dan orang tua 

yang kurang tau akan metode belajar untuk anak 

berkebutuhan khusus sehingga mengakibatkan 

rasa tidak enjoy dan bosan terhadap anak 

berkebutuhan khusus. 

Dibuatnya sebuah aplikasi pembelajaran 

bagi anak berkebutuhan khusus dengan 

menerapkan pendekatan Gamification, 

dengan menggunakan pendekatan 

Gamification diharapkan para pengguna 

akan merasa enjoy dan asyik saat belajar. 

 

3.1.2 Define the Users 

Pada tahap ini penulis melakukan penentuan target pengguna. Pengguna 

tersebut yaitu : 

a. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

b. Orang Tua ABK. 

3.1.3 Define Success 

Pada tahan ini keberhasilan setiap pengguna dapat diukur dengan 

menyelesaikan tantangan yang telah diberika dengan begitu jika pengguna berhasil 

menyelesaikan tantangan maka mendapatkan sebuah point dan pencapaian level 

dan jika pengguna gagal maka sistem memberikan motivasi bagi pengguna. 
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3.2 Design / Build the Solution 

Pada tahap Design / Build the Solution ini adalah merancang dan membangun 

aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dengan pendekatan 

gamification. Mata pelajaran yang digunakan sebagai prototype adalah Matematika 

dengan standard kompetensi mengikuti kurikulum, Tahap ini diantaranya 

Behaviour, Motivation, Emotions dan Mechanics yaitu: 

3.2.1 Behaviour 

Pada tahapan ini membahas apa yang penulis ingin pengguna lakukan, apa 

saja perilaku saat ini dan apa yang mereka perlukan. Dengan begitu apa ada 

perubahan besar yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3.2.1.1 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Tabel 3. 2 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

No. Pengguna Kebutuhan Fungsional Platform 

1. Orang tua (ABK) 1. Fungsi Pengelolaan User 

1.1 Pendaftaran Akun Baru 

1.2 Profile Pengguna 

2. Fungsi Group 

3. Fungsi Leaderboard 

Android 

2.  Anak 

berkebutuhan 

khusus (ABK) 

1. Fungsi Pengelolaan Materi 

1.1 Kategori Kelas 

1.2 Materi 

2. Fungsi Naik Level 

3. Fungsi Leaderboard 

4. Fungsi Reward 

5. Fungsi Pengelolaan Tantangan 

1.1 Kategori Kelas 

1.2 Tantangan 

Android 

 

3.2.1.2 Identifikasi Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional digunakan untuk analisis yang dibutuhkan oleh 

sistem. Berikut adalah analisis kebutuhan non fungsional. 
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1. Sistem Keamanan 

sistem harus dapat menjaga dan memastikan bahwa data aman dan 

dilindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. untuk masuk ke 

halaman home haru login menggunakan email dan password tertentu. 

misalnya pada tabel 3.3 sistem keamanan: 

Tabel 3. 3 Sistem Keamanan 

No. 
Pengguna Email Password 

1. Anak Berkebutuhan Khusus abk@email.com ******** 

 

2. Matematika 

Kebutuhan data tantangan yang ada pada sistem menggunakan 

referensi data mata pelajaran Matematika dengan standard kompetensi 

mengikuti kurikulum, sehingga kebutuhan dari anak berkebutuhan 

khusus dalam belajar lebih tertata (Kemdikbud, 2016). Berikut adalah 

kurikulum yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 

7.  

Tabel 3. 4 Kurikulum Kompetensi Inti kelas X 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural  berdasarkan 

rasa ingintahunya  tentang ilmu 

pengetahuan,  teknologi, seni, budaya, 

dan  humaniora dengan wawasan  

kemanusiaan, kebangsaan,  

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan  minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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Tabel 3. 5 Kurikulum Kompetensi Dasar kelas X 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengintepretasi persamaan dan 

pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk 

linear satu variabel dengan persamaan 

dan pertidaksamaan linear Aljabar 

lainnya. 

4.1 Menyelesaikan masalah yang  

berkaitan dengan persamaan dan  

pertidaksamaan nilai mutlak dari  

bentuk linear satu variable. 

3.2 Menjelaskan dan menentukan  

penyelesaian pertidaksamaan rasional 

dan irasional satu variabel. 

4.2 Menyelesaikan masalah yang  

berkaitan dengan pertidaksamaan 

rasional dan irasional satu variable. 

3.3 Menyusun sistem persamaan linear 

tiga variabel dari masalah kontekstual. 

4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear tiga variable. 

3.4 Menjelaskan dan menentukan  

Penyelesaian sistem pertidaksamaan dua 

variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-

kuadrat). 

4.4 Menyajikan dan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan sistem 

pertidaksamaan dua variabel (linear-

kuadrat dan kuadrat-kuadrat). 

3.5 Menjelaskan dan menentukan  

fungsi (terutama fungsi linear, fungsi 

kuadrat, dan fungsi rasional) secara 

formal yang meliputi notasi, daerah asal, 

daerah hasil, dan ekspresi simbolik, 

serta sketsa grafiknya. 

4.5 Menganalisa karakteristik masing–

masing grafik (titik potong dengan 

sumbu, titik puncak, asimtot) dan 

perubahan grafik fungsinya akibat 

transformasi f2(x), 1/f(x), |f(x)| dsb. 

3.6  Menjelaskan operasi komposisi 

pada fungsi dan operasi invers pada 

fungsi invers serta sifat-sifatnya serta 

menentukan eksistensinya. 

4.6 Menyelesaikan masalah yang  

berkaitan dengan operasi komposisi dan 

operasi invers suatu fungsi. 

3.7 Menjelaskan rasio trigonometri 

(sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, 

dan cotangen) pada segitiga siku-siku. 

4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan rasio 

trigonometri (sinus, cosinus, tangen, 

cosecan, secan, dan cotangen) pada 

segitiga siku-siku. 
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.8 Menggeneralisasi rasio trigonometri 

untuk sudut-sudut di berbagai kuadran 

dan sudut-sudut berelasi. 

4.8 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan rasio 

trigonometri sudut-sudut di berbagai 

kuadran dan sudut-sudut berelasi. 

3.9 Menjelaskan aturan sinus dan  

Cosinus. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang  

berkaitan dengan aturan sinus dan 

cosinus. 

3.10 Menjelaskan fungsi trigonometri 

dengan menggunakan lingkaran satuan. 

4.10 Menganalisa perubahan grafik 

fungsi trigonometri akibat  

perubahan pada konstanta pada  

fungsi y = a sin b(x + c) + d. 

 

Tabel 3. 6 Kurikulum Kompetensi Inti kelas XI 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami ,menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan  

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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Tabel 3. 7 Kurikulum Kompetensi Dasar kelas XI 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan metode pembuktian 

Pernyataan matematis berupa barisan, 

ketidaksamaan, keterbagiaan dengan 

induksi matematika. 

4.1 Menggunakan metode pembuktian 

induksi matematika untuk menguji 

pernyataan matematis berupa barisan, 

ketidaksamaan, keterbagiaan. 

3.2 Menjelaskan program linear dua 

variabel dan metode penyelesaiannya 

dengan menggunakan masalah 

kontekstual. 

4.2 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan program linear 

dua variabel. 

3.3 Menjelaskan matriks dan kesamaan 

matriks dengan menggunakan masalah 

kontekstual dan melakukan operasi pada 

matriks yang meliputi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian skalar, dan 

perkalian, serta transpose. 

4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan matriks dan 

operasinya. 

3.4 Menganalisis sifat-sifat determinan 

dan invers matriks berordo 2×2 dan 3×3. 

4.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan determinan dan invers 

matriks berordo 2×2 dan 3×3. 

3.5 Menganalisis dan membandingkan 

transformasi dan komposisi 

transformasi dengan menggunakan 

matriks. 

4.5 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan matriks transformasi 

geometri (translasi, refleksi, dilatasi dan 

rotasi). 

3.6 Menggeneralisasi pola bilangan dan 

jumlah pada barisan Aritmetika dan 

Geometri. 

4.6 Menggunakan pola barisan 

aritmetika atau geometri untuk 

menyajikan dan menyelesaikan masalah 

kontekstual (termasuk pertumbuhan, 

peluruhan, bunga majemuk, dan 

anuitas). 

3.7 Menjelaskan limit fungsi aljabar 

(fungsi polinom dan fungsi rasional) 

secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta 

menentukan eksistensinya. 

4.7 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan limit fungsi aljabar. 

3.8 Menjelaskan sifat-sifat turunan 

fungsi aljabar dan menentukan turunan 

fungsi aljabar menggunakan definisi 

atau sifatsifat turunan fungsi. 

4.8 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. 



21 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.9 Menganalisis keberkaitanan turunan 

pertama fungsi dengan nilai maksimum, 

nilai minimum, dan selang 

kemonotonan fungsi, serta kemiringan 

garis singgung kurva. 

4.9 Menggunakan turunan pertama 

fungsi untuk menentukan titik 

maksimum, titik minimum, dan selang 

kemonotonan fungsi, serta kemiringan 

garis singgung kurva, persamaan garis 

singgung, dan garis normal kurva 

berkaitan dengan masalah kontekstual. 

3.10 Mendeskripsikan integral tak tentu 

(anti turunan) fungsi aljabar dan 

menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan 

sifat-sifat turunan fungsi. 

4.10 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan integral tak tentu (anti 

turunan) fungsi aljabar. 

 

Tabel 3. 8 Kurikulum kompetensi Inti Kelas XII 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak secara efektif 

dan kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Tabel 3. 9 Kurikulum Kompetensi Dasar kelas XII 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mendeskripsikan jarak dalam ruang 

(antar titik, titik ke garis, dan titik ke 

bidang). 

4.1 Menentukan jarak dalam ruang 

(antar titik, titik ke garis, dan titik ke 

bidang). 

3.2 Menentukan dan menganalisis 

ukuran pemusatan dan penyebaran data 

yang disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi dan histogram. 

4.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penyajian data hasil 

pengukuran dan pencacahan dalam tabel 

distribusi frekuensi dan histogram. 

3.3 Menganalisis aturan pencacahan 

(aturan penjumlahan, aturan perkalian, 

permutasi, dan kombinasi) melalui 

masalah kontekstual. 

4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan kaidah 

pencacahan (aturan penjumlahan, aturan 

perkalian, permutasi, dan kombinasi). 

3.4 Mendeskripsikan dan menentukan 

peluang kejadian majemuk (peluang 

kejadian-kejadian saling bebas, saling 

lepas, dan kejadian bersyarat) dari suatu 

percobaan acak. 

4.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan peluang kejadian 

majemuk (peluang, kejadian-kejadian 

saling bebas, saling lepas, dan kejadian 

bersyarat). 

 

3.2.2 Motivation 

Tahapan ini sistem dapat memberikan motivasi bagi pengguna pada setiap 

tantangan, disini peneliti memberikan motivasi dari metode gamification dengan 

model ARCS (The Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction) yang mana 

model ARCS tersebut  berupa bentuk dari pendekatan atau pemecah masalah 

dengan menggunakan teknologi multimedia untuk merancang aspek motivasi, dan 

mempertahankan serta memotivasi siswa dalam aspek pembelajaran. Dalam 

memastikan gamification sesuai dengan faktor motivasi sebagai pembelajaran. 

3.2.3 Emotions 

Tahapan ini peneliti ingin mengetahui apa yang pengguna rasakan saat 

mereka terlibat dengan sistem, sehingga membuat pengguna  merasakan emosi saat 

melakukan tantangan yang ada pada sistem dengan menggunakan gamification. 
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3.2.4 Mechanics 

Tahapan mekanisme mekanisme sistem digambarkan dalam bentuk IPO, 

System Flow Diagram, Context Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship 

Diagram, Desain basis data, Desain antarmuka. Berikut adalah tahapan mekanisme 

sistem. 

3.2.4.1 IPO Diagram 
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Gambar 3. 2 IPO Diagram 
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3.2.4.2 System Flow Diagram 

System Flow Diagram merupakan suatu diagram yang menggunakan simbol 

atau notasi untuk gambaran arus data dalam sebuah sistem. Dalam menggambarkan 

arus data dilakukan dengan menghubungkan simbol dengan memberikan garis 

untuk menunjukkan arus aktivitas dalam proses informasi pada sistem. Penjelasan 

lebih lengkap terkait proses-proses sistem yang digambarkan dengan System Flow 

Diagram terdapat di Lampiran 1 

3.2.4.3 Context Diagram 

Context Diagram menggambarkan ruang lingkup sistem secara umum. 

Berikut ini adalah context diagram dari Aplikasi Pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus bebasis mobile dapat dilihat pada Gambar 3.3 

 

Gambar 3. 3 Context Diagram 
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3.2.4.4 Data Flow Diagram 

DFD level 0 merupakan hasil decompose  dari proses aplikasi pembelajaran  

pada context diagram pada aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 

dengan pendekatan gamification berbasis mobile. Pada DFD level 0 ini terdiri dari 

8 proses, 3 entitas, dan 6 store. Untuk melihat lebih detail dari Data Flow Diagram 

pada sistem terdapat di Lampiran 2. 

3.2.4.5 Entity Relationship Diagram 

Menjelaskan hubungan tiap diagram dari data atau tabel yang memiliki 

hubungan dari relasi tiap tabel yang ada pada basis data. Terdapat  dua jenis entity 

relationship diagram yaitu Conceptual Data Model (CDM) dan juga Physical Data 

Model(PDM). Untuk melihat lebih detail terdapat di Lampiran 3. 

3.2.4.6 Desain Basis Data 

Desain Basis Data merupakan model atau kerangka data dari basis data 

sistem yang didalamnya berisikan tabel user, poin, materi, group, level, tantangan 

dan reward. Untuk melihat lebih detail dari desain basis datanya terdapat di 

Lampiran 4. 

3.2.4.7 Desain Antarmuka 

Rancangan awal dari tampilan aplikasi berupa prototipe yang menjadi acun 

dalam pengerjaan desain aplikasi. Untuk melihat lebih detail dari desain antarmuka 

dapat dilihat di Lampiran 5. 

3.3 Refine 

Pada fase ini dilakukan pengecekan dari Define dan Design / Build the 

Solution sehingga mengetahui kebutuhan dan solusi yang diberikan dan juga 

dilakukan perbaikan jika terjadi kesalahan.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Implementasi 

Berikut merupakan hasil dari implementasi Rancang Bangun Aplikasi 

Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Menerapkan Pendekatan 

Gamification Berbasis Mobile yang telah dibuat sesuai dengan hasil analisis dan 

perancangan sistem. Dari mulai pembuatan Desain Antarmuka Pengguna yang 

telah dibuat oleh penulis sampai dengan penerapan desain antarmuka pengguna 

pada aplikasi, untuk melihat detail dari desain antarmuka pengguna dapat dilihat 

pada Lampiran 5. Dan juga detail dari hasil implementasi berupa tampilan aplikasi 

dapat dilihat pada Lampiran 6. Penerapan elemen gamification pada aplikasi yaitu 

points, levels, Challenges and Quests, Leaderboard dan Social Engagement Loops. 

4.1.1 Desain Antarmuka Pengguna 

Pada Desain Antarmuka Pengguna dibuat untuk rancangan awal dalam 

pembuatan aplikasi pembaelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dengan 

menerapkan pendekatan gamification, dengan pembuatan desain antarmuka 

pengguna membantu dalam proses pembuatan aplikasi. Berikut desain antarmuka 

pengguna seperti halaman login, home, tantangan, dan leaderboard. detail dari 

desain antarmuka pengguna dapat dilihat pada Lampiran 5. 

A. Login 

Tampilan desain antarmuka pengguna halaman login, pada halaman ini 

menampilkan inputan berupa email dan kata sandi dan juga ada button untuk 

masuk ke halaman selanjutnya. Tampilan desain antarmuka halaman login 

dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4. 1 Halaman Desain Antarmuka Login 

 

B. Home 

Tampilan desain antarmuka pengguna halaman home, pada halaman ini 

menampilkan informasi points, level, pemilihan kelas dan juga buttom 

navigation. Tampilan desain antarmuka halaman home dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 
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Gambar 4. 2 Halaman Desain Antarmuka Home 

 

C. Tantangan 

Tampilan desain antarmuka pengguna halaman tantangan, pada halaman ini 

menampilkan text soal, opsi pemilihan jawaban dan juga timer untuk 

melihat batas waktu mengerjakan. Tampilan desain antarmuka halaman 

tantangan dapat dilihat pada gambar 4.3. 
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Gambar 4. 3 Halaman Desain Antarmuka Tantangan 

 

D. Leaderboard 

Tampilan desain antarmuka pengguna halaman leaderboard, pada halaman 

ini menampilkan informasi top 10 dengan skor point tertinggi. Tampilan 

desain antarmuka halaman leaderboard dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Halaman Desain Antarmuka Leaderboard 

 

4.1.2 Login 

Sebelum pengguna masuk ke aplikasi, pengguna diminta memasukkan 

Email dan Password untuk divalidasi oleh sistem, setelah sistem melakukan 

validasi dan berhasil maka sistem masuk ke halaman Home. Apabila pengguna 

belum mempunyai akun maka bisa mendaftar terlebih dahulu. Tampilan login dapat 

dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4. 5 Halaman Login 

 

4.1.3 Poin  

Poin merupakan elemen yang ada pada gamification pada implementasi ke 

sistem poin diberikan pada pengguna apa bila pengguna melakukan tantangan 

dengan keterangan Jika pengguna memilih jawaban yang benar maka mendapatkan 

poin dan jika pengguna menjawab dengan salah juga mendaptkan poin dan apabila 

pengguna tidak menjawab pada waktu yang telah ditentukan maka pengguna tidak 

mendaptkan poin. Pada saat penilaian jawaban sistem menyimpan nilai sesuai 

kondisi jawaban pengguna, untuk penilaian jawaban dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4. 1 Penilaian Jawaban Pengguna  

Kondisi Poin 

Jawaban Benar 100 

Jawaban Salah 10 

Tidak Mengerjakan Tantangan 0 

 

Pengguna dapat melihat informasi point pada halaman Home, pada halaman 

Home juga terdapat kelas  X,XI dan XII, dimana pengguna dapat memilih kelas dan 

pada setiap kelas terdapat 10 level, tiap level pada kelas terdapat materi dan 

tantangan yang dapat pengguna gunakan, pada materi menampilkan video 

pembelajaran dan juga deskripsi singkat tentang materi yang ada pada tiap level 

juga pada tantangan pengguna diberikan soal dan diberikan waktu 10 menit untuk 

melakukan pengerjaan. Tampilan Home dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Halaman Home 

 

4.1.4 Level  

Level juga merupakan elemen dari gamification, pada implementasi ke 

sistem level digunakan dalam mengetahui bahwa level yang semakin tinggi 

menandakan bahwa tingkat materi dan tantangan semakin sulit, ada 10 level pada 

tiap kelas X,XI dan XII, setiap level yang di klik oleh pengguna akan menampilkan 

opsi berupa materi dan tantangan. Tampilan Level berdasarkan kelas dapat dilihat 

pada gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Halaman Level 

 

4.1.5 Tantangan 

Tantangan juga merupakan elemen dari gamification, hasil dari 

implementasi tantangan  pada sistem berupa soal pilihan ganda dan terdapat timer 

dengan durasi waktu 10 menit, jika dalam waktu 10 menit pengguna tidak memilih 

jawaban maka pengguna tidak mendapatkan poin, apa bila pengguna menjawab 

tetapi salah sistem akan memberikan poin dan juga apabila jawaban benar akan 

mendapatkan poin yang lebih besar. Tampilan tantangan pada tiap level 

berdasarkan kelas dapat dilihat pada gambar 4.8. Jika pengguan menyelesaikan 



36 

 

 

 

semua tantangan pada tiap level berdarkan kelas maka sistem akan memberikan 

sebuah reward  berupa sertifikat. 

 

 

Gambar 4. 8 Halaman Tantangan 

 

4.1.6 Leaderboard 

Pada leaderboard juga merupakan elemen dari gamification, fungsi dari 

leaderboard untuk melihat progress tiap kelas dan ketika pengguna klik tiap kelas 

maka muncul leaderboard 10 pengguna dengan poin tertinggi, dengan maksud 

pengguna dapat melihat pencapain dari pengguna lainya, juga berfungsi 

memotivasi pengguna agar melakukan tantangan terus meneru,  sehingga poin yang 

diperoleh lebih tinggi dari pengguna lainya. Tampilan leaderboard dapat dilihat 

pada gambar 4.9. Dalam menampilkan peringkat user dengan hasil rata-rata nilai 
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user tertinggi hingga terendah, untuk penjelasan detailnya dapat dilihat contoh 

penilaian pada Tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Penilaian Peringkat 

Nama 
Nilai Tantangan Rata-rata 

Nilai 
Peringkat 

T1 T2 T3 T4 

A 100 10 100 0 52,5 1 

B 0 100 10 10 30 3 

C 10 10 100 10 32,5 2 

 

Dengan dilakukanya penilaian peringkat akan memudahkan dalam menentukan 

peringkat dalam leaderboard, dengan cara menghitung semua point dan dibagi 

dengan berapa kali tantangan maka akan mendapatkan nilai rata-rata dari tiap 

pengguna. 
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Gambar 4. 9 Halaman Leaderboard 

 

4.1.7 Social Engagement Loops 

Social Engagement Loops juga meruapakan elemen dari gamification, 

social engagement loops merupakan bentuk emosi dan memotivasi pengguna dalam 

melakukan mengulangi lagi tantangan dengan harapan memperoleh poin yang 

banyak sehingga menjadi 10 top pengguna dengan poin tertinggi. Tampilan Sosial 

Engagement Loops dapat dilihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4. 10 Halaman Social Engagement Loops 

 

4.1.8 Reward 

Reward diberikan apa bila pengguna telah meyelesaikan semua level pada 

tiap kelas, reward yang diberikan berupa sertifikat berbentuk pdf. Dan tersimpan 

pada smartphone pengguna. Tampilan reward dapat dilihat pada gambar 4.11. 
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Gambar 4. 11 Halaman Reward 

 

4.2 Testing 

Berikut merupakan hasil testing aplikasi pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus dengan pendekatan gamification, terdapat beberapa fungsi 

yang diuji coba. Untuk hasil uji coba dari aplikasi terdapat di Tabel 4.2.  

Tabel 4. 3 Testing Aplikasi 

No Tujuan Masukkan Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

 Login 

1. Hak akses login 

berhasil 

Mengisi data yang 

benar 

Masuk ke dalam home Pengguna berhasil 

masuk ke dalam  home 
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No Tujuan Masukkan Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

2. Hak akses login 

gagal 

Mengisi data yang 

salah 

Email atau password 

salah 

Peringatan email atau 

password salah 

 Register 

3. Input data user 

dengan mengisi 

semua kolom 

Mengisi data 

dengan benar 

Data berhasil 

disimpan kedalam 

basis data 

Data tampil pada tabel 

data user 

4. Mengisi data 

kolom email 

bukan dengan 

format email 

Data tidak berhasil 

disimpan kedalam 

basis data 

Sistem menampilkan 

alert email tidak valid. 

5. Input data user 

dengan mengisi 

beberapa kolom saja 

Mengisi beberapa 

kolom  

Data tidak berhasil 

disimpan kedalam 

basis data 

Sistem menampilkan 

alert semua kolom 

harus diisi. 

 Halaman Home 

6. Pindah ke halaman 

ubah profil dan 

mengambil data 

user  

Klik menu “Ubah 

Profil” 

Berhasil pindah ke 

halaman ubah profil 

Sistem menampilkan 

halaman ubah profil 

dan menampilkan data 

user 

7. Pindah ke halaman 

kelas dan 

menampilkan 

halaman level. 

Klik menu 

“Kelas” 

Berhasil pindah ke 

halaman level 

Sistem menampilkan 

halaman level dan 

menampilkan pilihan 

level 

8. Pindah ke halaman 

Kelas untuk 

mengerjaka 

tantangan. 

Klik menu 

“Tantangan” 

Berhasil pindah ke 

halaman tantangan 

Sistem menampilkan 

halaman tantangan. 

9. Pindah ke halaman 

Kelas untuk 

menampilkan 

materi. 

Klik menu 

“Materi” 

Berhasil pindah ke 

halaman materi 

Sistem menampilkan 

halaman materi sesuai 

level 

10. Pindah ke halaman 

Leaderboard dan 

mengambil data 

poin user 

Klik menu 

“Leaderboard” 

Berhasil pindah ke 

halaman Leaderboard 

Sistem menampilkan 

halaman Leaderboard 

dan menampilkan data 

peringkat user 

11. Pindah ke halaman 

Leaderboard dan 

mengambil data 

poin user, jika 

pengguna belum 

mendapatkan poin 

Klik menu 

“Leaderboard” 

Berhasil pindah ke 

halaman Leaderboard 

Sistem menampilkan 

halaman Leaderboard 

tetapi data 

Leaderboard tidak 

tampil 

12. Pindah ke halaman 

Reward dan 

mengambil data 

sertifikat 

Klik menu 

“Reward” 

Berhasil pindah ke 

halaman Reward 

Sistem menampilkan 

halaman Reward dan 

menampilkan 

sertifikat kelulusan di 
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No Tujuan Masukkan Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

level yang sudah 

dilewati pengguna 

 Edit Profil 

13. Mengubah Foto 

Profil 

Mengambil foto 

dari kamera dan 

menekan tombol 

“Simpan” 

Berhasil mengambil 

foto dari kamera dan 

mengubah foto profil 

Sistem berhasil 

menyimpan foto 

pengguna dan 

mengubah foto profil 

pengguna 

14.  Mengambil foto 

dari galeri dan 

menekan tombol 

“Simpan” 

Berhasil mengambil 

foto dari galeri dan 

mengubah foto profil 

Sistem berhasil 

menyimpan foto 

pengguna dan 

mengubah foto profil 

pengguna 

 Tantangan 

15. Mengerjakan 

Tantangan 

Memilih menu 

“Tantangan” dan 

sistem 

menampilkan 

pesan “Tugas 

tersedia dengan 

waktu pengerjaan 

10 menit”, 

kemudian 

menekan tombol 

“Simpan”. 

Berhasil 

menampilkan 

tantangan dan 

mengerjakan 

tantangan 

Sistem berhasil 

menampilkan tugas 

dan menyimpan 

jawaban user. 

16. Mengerjakan 

tantangan yang 

salah jawaban. 

Memilih menu 

“Tantangan” 

Berhasil 

menampilkan 

tantangan 

Sistem menampilkan 

pesan “Kerjakan 

Ulang”. 

17. Mengerjakan 

tantangan tetapi 

sudah dikerjakan 

sebelumnya 

Memilih menu 

“Tantangan” 

Gagal menampilkan 

tantangan 

Sistem menampilkan 

pesan “Anda sudah 

menyelesaikan 

tantangan ini”. 

 Materi 

18. Membaca materi Memilih menu 

“Materi” 

Berhasil 

menampilkan materi 

Sistem berhasil 

menampilkan materi 

hari ini 

 Reward 

19. Membuka Reward 

jika sudah 

mengerjakan level 

terakhir 

Memilih menu 

“Reward” 

Berhasil 

menampilkan 

sertifikat 

Sistem berhasil 

menampilkan 

sertifikat 

20. Membuka Reward 

tetapi belum 

Memilih menu 

“Reward” 

Gagal menampilkan 

sertifikat 

Sistem menampilkan 

pesan “Anda belum 
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No Tujuan Masukkan Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

menjelesaikan level 

akhir 

mendapatkan sertifkat 

di kelas ini” 

 Leaderboard 

21. Melihat papan 

peringkat 

Memilih menu 

“Leaderboard” 

Berhasil 

menampilkan 

halaman Leaderboard 

Sistem menampilkan 

data Leaderboard 

 

4.3 Uji Coba System Usability Scale (SUS) 

Setelah melakukan implementasi terhadap aplikasi untuk mengetahui skala 

kegunaan sistem terhadap pengguna maka dilakukan uji coba dengan menggunakan 

System Usability Scale (SUS) karena dengan menggunakan SUS penulis bisa 

mengetahui kekurangan dalam aplikasi. Uji coba System Usability Scale (SUS) 

merupakan tahapan uji coba pada sebuah sistem dengan pengguna, tahapan ini 

membutuhakan pendapat dari pengguna tentang skala kegunaan terhadap sistem. 

Uji coba dilakukan pada siswa SMANU Centini dan tahap pengujian dilakukan 

menggunakan kuesioner dengan system usability scale sebagai ukuran sekala 

kegunaan sistem. Hasil dari kuesioner dengan system usability scale diperoleh 2 

responden, setelah memperoleh hasil kuesioner maka dilakukan perhitungan 

menggunakan rumus system usability scale untuk memperoleh skor SUS. 

Tanggapan responden dan hasil perhitungan skor SUS dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4. 4 Hasil Penilaian Skor SUS 

Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Skor Sus 

1 5 3 4 1 2 2 3 4 5 1 75 

2 4 3 3 1 2 2 3 4 4 2 70 

Rata-rata Skor SUS 72,5 

Pada tabel 4.3 dari hasil kuesioner mendapatkan rata-rata skor SUS dengan 

nilai 72,5 dimana menurut Aprilia (2015) nilai 72,5 termasuk hasil yang Good. 
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Gambar 4. 12 Hasil Pengukuran SUS 

(Sumber : Aprilia, 2015) 

 

4.4 Analisis Hasil Evaluasi Sistem 

Hasil uji coba fungsional pada sistem kesesuaian dan kelayakan sistem 

berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.2 dimana sistem yang diuji coba bisa 

dikatakan layak apabila keluaran sistem sesuai yang telah diharapkan oleh penulis.  

Kesimpulaanya bahwa fitur-fitur yang ada pada sistem telah bekerja sangat baik 

dan tidak terjadinya error. Adapun fitur-fitur tersebut yaitu memasukan data, 

mengubah data, menampilakan data.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil implementasi dan evaluasi sistem aplikasi 

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbasis mobile maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbasis mobile sudah 

menerapkan konsep gamification yang memiliki beberapa elemen pada 

gamification yaitu points, levels, Challenges and Quests, Leaderboard dan 

Social Engagement Loops. 

2. Aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbasis mobile dapat 

membantu dalam pembelajaran matematika dan memotivasi ABK dalam 

belajar pada saat proses pembelajaran dalam jaringan.. 

3. Dari hasil uji coba pada SMANU Centini menggunakan kuesioner dengan 

System Usability Scale sebanyak 2 responden mendapatkan hasil score 75 

dimana score tersebut termasuk good dan menunjukan bahwa aplikasi adalah 

acceptable dalam skala System Usability Scale (SUS). 

5.2 Saran 

Aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbasis mobile ini 

tentunya memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, untuk pengembangan 

aplikasi ini agar menjadi lebih baik kedepannya, maka diberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Aplikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbasis mobile ini 

belum menerapkan semua elemen gamification, dimana kedepanya 

diharapkan bisa menerapkan semua elemen gamification pada aplikasi. 

2. Diharapkan untuk kedepannya aplikasi ini dilakukan pengembangan lebih 

diperbesar dalam mata pelajaran yang digunakan, dengan menambahkan 

mata pelajaran yang berbeda diharapkan pengguna lebih menikmati 

belajarnya.  
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