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ABSTRAK 
Penelitian yang diusulkan ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat ajar berupa game yang 

diakses secara online di internet  untuk pembelajaran basis data khususnya SQL, yang disebut 

dengan game based eLearning untuk SQL.  Outcome yang diharapkan adalah menyediakan 

media pembelajaran yang mengasyikkan bagi pembelajar SQL di Indonesia khususnya 

sehingga diharapkan pencapaiang learning outcome untuk kompetensi data engineering bidang 

informatika makin  meningkat. Perangkat ajar ini dikembangkan berdasarkan model 

pembelajaran LiTTLE sTep yang berpijak pada pendekatan Student Centered learning dan 

Paham Konstruktivisme . 

Target khusus dari aspek keilmuan yang ingin dicapai adalah ditemukannya model penerapan 

siklus instructional design ke dalam  game based eLearning(GBL), karena penerapan IT untuk 

pembelajaran berupa game ini merupakan generasi terbaru sehingga belum banyak dikaji. 

Selain itu dari sisi S/W engineering ingin didapatkan pengalaman tentang tahapan 

pengembangan GbEL dan dari aspek pemrograman didapatkan model integrasi modul 

instructional design dengan GbEL.  

Pada tahun pertama, telah ditetapkan genre game yang akan dipakai yakni mengambil inspirasi 

dari  THE SIMs CAREER dan  PRO-EVOLUTION SOCCER.  Berdasarkan Inspirasi ini dan 

digabung dengan konsep  ITS ( intelligent Tutoring System) telah dihasilkan model konseptual 

game Based E-learning yang diharapkan bisa fleksibel dari aspek materi yang diajarkan serta 

tetap mengakomodasi perancang proses pembelajaran.  Hasil penting dari tahun pertama telah 

ditulis dalam satu makalah seminar internasional  FTSM Malasia dan satu makalah seminar 

nasional di ITB. Selain juga telah dihasilkan sebagian rancangan storyboard dari game yang 

akan dibangun. 

Pada tahun kedua,  akan dilanjutkan dengan aktivitas merancang model engineering dari model 

konseptual yang sudah dikembangkan, membuat gameplay untuk pembelajaran SQL, 

melanjutkan produksi elemen game, membangun engine, dan menggabungkan komponen 

game menjadi sebuah aplikasi. Bagian akhir  dari penelitian ini adalah memasukkan scenario 

pembelajaran dan menguji fungsionalitas dari game tersebut.  
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
DIKTI  telah mengkampanyekan  pendekatan baru dalam pembelajaran, yakni Student 

Centered Learning (SCL) yang diyakini lebih berhasil dalam membangun kompetensi siswa 

dibandingkan dengan pendekatan Teacher Centered Learning (TCL). Termotivasi oleh  

kampanye dari DIKTI untuk melaksanakan SCL dan terinspirasi oleh Constructivisme Learning 

Design serta model pembelajaran di Kumon,  di jurusan Teknik Informatika UNPAS sedang 

dikembangkan model pembelajaran  untuk  kompetensi  basis data khusunya untuk submateri 

untuk manipulasi data pada basis data relasionall menggunakan SQL. Model tersebut diberi 

nama  LiTtle  sTep yang maknanya adalah memberikan pengalaman bertahap dalam 

memahami dan mengaplikasikan konsep di SQL dengan increment yang sangat kecil. Model 

tersebut dirancang untuk mendukung pembelajaran bagi mahasiswa  yang kemampuan 

abstraksinya kurang bagus, sehingga memerlukan detil contoh dan pengalaman untuk bisa 

memahami konsep dari operator aljabar relasional kalkulus dan penerapan konsep tersebut 

pada teknologi basis data. 

Dari evaluasi pengajaran yang dilakukan oleh kelompok dosen pengajar mata kuliah sistem 

basis data, diidentifikasi bahwa mahasiswa yang menguasai materi query  untuk operator join 

dan nested SQL hanya 28%.  Penyampaian konsep sudah disampaikan dan beberapa contoh 

sudah diberikan, namun ternyata belum memberikan hasil yang memuaskan. Solusi yang 

diusulkan akan dengan mengembangkan soal latihan yang rinci dan berulang-ulang yang bisa 

dikerjakan secara mandiri oleh siswa  dengan feedback dari pengajar atau langsung dicoba di 

DBMS, sedemikian hingga mahasiswa menemukan sendiri pemahamannya dari pengalaman 

mengerjakan baik yang salah maupun yang langsung benar. Dari solusi ini muncullah metode 

pembelajaran LiTtle  sTep. 

 Little Step terdiri dari dua situasi, yakni SESI LAB dan SESI HOMEWORK [JOH2011].  SESI 

LAB dilaksanakan  berbasis kelas, dengan learning object  (LO) memahami sintaks SQL. Sesi  

HOMEWORK, dilaksanakan secara individual dengan LO nya adalah  problem solving. Pada 

SESI HOMEWORK ini muncul 2 persoalan, yang pertama adalah  bertambahnya volume 

pekerjaan ketika pencapaian mahasiswa berbeda. Kedua adalah tingkat kebosanan yang 

bertambah seiring dengan berulangnya remedial yang harus dilakukan oleh seorang 

mahasiswa.  Selain itu sebenarnya ada peluang peningkatan dan percepatan  penyampaian 

materi baru bagi mahasiswa yang mampu menyelesaikan soal yang diberikan tanpa remedial.  
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Game Online adalah game yang dimainkan sendiri maupun bersama dengan orang lain melalui 

koneksi internet. Game Online menempati peringkat ke 5 aplikasi internet yang ratingnya 

tertinggi setelah email, messanger, jejaring sosial dan search engine. Ada 51% pengguna 

internet di Indonesia yang mengakses situs game online dan mereka rata-rata menghabiskan 

87 menit di situs tersebut.  

  

Penerapan teknologi informasi untuk pembelajaran telah dimulai sejak lama, mulai dari 

elearning, Intteligent Tutoring System,hingga GAME. Berangkat dari persoalan dan  peluang 

yang muncul pada sesi HomeWork pada LiTTle sTep dan juga melihat fakta bahwa game 

online ternyata banyak sekali disukai oleh para pelajar Indonesia, kami memiliki inisitatif untuk  

menerapkan game based elearning  pada Model LiTTle step  

 

1.2 Tujuan  
Tujuan  dari penelitian yang diusulkan ini adalah  menghasilkan game based elearning untuk 

pembelajaran SQL yakni sebuah game yang dijalankan secara online diakses melalui internet 

untuk  melaksanakan pembelajaran SQL  dengan model LiTTle sTep sekaligus melengkapi 

bahan ajar untuk disampaikan dalam Game tersebut.  

Adapun lingkup penelitian yang diusulkan ini meliputi 

1. Model Penerapan  Instructional Design pada Game Based eLearning.   

Instructional design adalah sebuah siklus dari proses   

a. analisis terhadap tujuan (learning outcome)  

b. analisi kebutuhan delivery system,  

c. merancang dan   mengembangkan delivery system yang mampu mencapai goal 

dan memenuhi kebutuhan ,  

d. mengevaluasi kualitas dari delivery system tersebut[4]. 

Untuk keperluan pembelajaran formal, siklus Instructional Design tidak boleh 

ditinggalkan. Perlu dikaji bagaimana siklus tersebut bisa diakomodasi di Game based 

eLearning 

2. Perancangan Game Pembelajaran SQL model LiTTle sTep meliputi  6 aspek, yaitu 

World Design, System Design, Content Design, Game Writing, Level Design, User 

Interface Design 
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3. Strategi Penyelarasan antara Learning/Instructional Design dengan Elemen Game untuk 

Pembelajaran SQL dengan model LiTTle sTep  

4. Pembangunan Game Based elearning untuk Pembelajaran SQL dengan model LiTTle 

sTep 

 

1.3 Urgensi Penelitian  
Manfaat penelitian dapat ditinjau dari  dua hal, yakni  untuk kepentingan proses pembelajaran 

dan untuk kepentingan keilmuan informatika. Uraiannya adalah sebagai berikut 

a) Ketersediaan Bahan dan Perangkat Ajar  

Jumlah Prodi bidang komputer pada perguruan tinggi di Indonesia menurut APTIKOM 

sekitar 700. Jika student body rata-ratanya adalah 500 orang, maka  ada sekitar 

350.000 mahasiswa yang membutuhkan alat bantu untuk pembelajaran SQL, karena 

materi SQL ini merupakan  kurikulum inti di prodi teknik informatika, sistem informasi, 

teknologi informasi, maupun teknik komputer. Maka jika pengembangan game based 

elearning untuk SQL ini berhasil, akan dimanfaatkan oleh sekirat 350.000 mahasiswa . 

Jumlah ini bisa bertambah jika digabung dengan siswa-siswa SMK Informatika yang 

saat ini mulai banyak berdiri.  

Atau jika untuk selanjutnya aplikasi Game ini bisa dikembangkan dalam bahasa Inggris, 

maka aplikasi ini bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa atau siswa yang perlu 

mempelajari  data engineering. Basis data relasional sepertinya tak tergantikan oleh 

teknologi pengelolaan data yang baru, meskipun dunia pemrograman sekarang berpijak 

ke Object oriented 

b) Kontribusi Keilmuan 

Penelitian ini merupakan kolaborasi dari 3 disiplin ilmu, yakni Ilmu Pendidikan, Game 

Design, S/W Engineering (khususnya game programming  dan Intelegensia System). 

Penerapan siklus instructional design pada LMS (learning management system) atau 

LAMS (Learning activity Management System) sudah banyak dikaji dan hasilnya LMS 

yang paling mapan. Namun penerapan siklus tersebut pada game based elearning 

masih merupakan kajian yang baru.   

Temuan Strategi pemrograman berupa arsitektur aplikasi untuk menggabungkan 

instructional design dengan game juga merupakan pengetahuan baru dibidang s/w 

engineering for learning.  
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II. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka yang akan diuraikan pada subbab ini meliputi  1) Instructional Design 2) Game 

Design 3)  LiTTle sTep  4) Generasi penerapan TIK pada Pembelajaran 

2.1 Instructional Design  
Definisi Instructional Design  menurut [Ber1996] adalah sebagai berikut  

 „the systematic development of instructional specifications using learning and instructional 

theory to ensure the quality of instruction. It is the process of analysis of  learning  needs and  

goals and the development of a delivery system to meet those needs. It includes development 

of instructional materials and activities; and tryout and  evaluation of all instruction and learner 

activities.” 

 

Model Siklus Desain Instruksional [Bra2001] 

Ada beberapa model  instructional design,diambil model Dick and Carey karena model tersebut 

memuat tahapan secara lengkap ( analisis, desain, implementasi, dan evaluasi) serta cukup 

detil sehinga dapat dilihat bahwa model tersebut spesifik pada manajemen pembelajaran. 

Proses analisis dimulai dengan input berupa ketetapan tujuan instruksional dan kemampuan 

awal dari para siswa. Hasil dari proses analisis adalah ditetapkannya  learning outcome (LO) 

yang model Dickk and Carey disebut dengan performance Objectiveness. Tahap desain 

menggunakan output dari tahap analisis diawali dengan mengembangkan item kompetensi 

yang akan di uji, dilanjutkan dengan menentukan strategi pembelajaran yang terdiri dari 

pendekatan, metode, taktik , dan teknik pembelajaran. Setelah itu mengembangkan  materi 

pembelajaran. Tahap implementasi adalah pelaksanaan dari strategi pembelajaran terhadap 

materi . Evaluasi formatif digunakan untuk menilai keberhasilan strategi dan materi. Hasil 

evaluasi menjadi feedback untuk melakukan revise terhadap semua rencana pembelajaran. 
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Evaluasi summative dilakukan diakhir periode belajar untuk menilai kemampuan akhir dari 

pembelajar. 

2.2 Game Development Process 
S/W development life cycle menurut Roger S. Pressman dalam bukunya S/W Engineering 

adalah waterfall, spiral model , dan prototyping.  Selain itu ada juga V-Model. Game 

Development life cyle (GDLC) dikembangkan berdasarkan SDLC S/W pada umumnya. Gambar 

berikut ini adalah  GDLC yang waterfall. Kekhasannya dibandingkan dengan SDLC adalah 

adanya tahap evaluation setelah design. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan game adalah 

1) Lead designer, tugasnya seperti team leader, harus mengerti aspek teknis dan art 

2) Game mechanics designer atau System Designer tugasnya merancang mekanisme 

gameplay,  menghasilkan storyboard  

3) Level Designer atau environment designer , tugasnya merancang lingkungan permainan 

dalam game yang dibuat,  pelevelan, dan misi dalam setiap level 

4) Writer , tugasnya membuat narasi dan dialog 

5) Artist, tugasnya membuat gambar, baik karakter dalam game maupun environmentnya 

6) Programmer, tugasnya menggabungkan elemen gambar dan animasi ke dalam program 

dengan mengikuti storyboard. 

7) Tester , menguji aplikasi game yang telah dibuat untuk mengetahui validasi fungsional 

sekaligus tingkat kepuasan pengguna game terhadap tantangan-tantangan yang 

diberikan 

 

Gambar Waterfall GDLC[Tho2006] 

Tahapan diatas dapat dibagi menjadi 3, yakni tahap eksploras idea atau concepts, tahap 

desain, dan implementasi.  
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Output dari tahapan idea dan proposal adalah dokumen yang berisi konsep dari game. Isinya 

adalah sebagai berikut : 

 Konsep dari Game 

 Bagaimana  model permainannya (gameplay) 

 Feature list  

 Target Pemakai Game 

 Mekanisme Deployment  dan pihak yang akan memasarkan 

 Perkiraan SDM yang diperlukan dan biaya 

Tahapan desain adalah proses untuk merancang isi dan aturan-aturan didalam game. Menurut 

Wikipedia ada 6 element dari game yakni 

1) World Design, berisi overview backstory , tema, dan genre dari game 

2) System Desain/Game Mechanic berisi rule . Disini biasanya diperlukan artificial 

intelligence. Rule menjelaskan aturan main dan relasi dari content game 

3) Content Design, berisi karakter, item, puzzle, dan missi 

4) Level Design , berisi sistem pelevelan dalam game, environment dalam setiap level, dan 

apa misi yang dipasang di setiap level. Desain level ini sangat erat kaitannya dengan 

content design. Disini dihasilkan gameplay. 

5) Game Writing , berisi narasi detil dari setiap scene di dalam game, dilengkapi dengan 

dialog. 

6) User Interface Design , berisi mekanisme interaksi antara pemain dengan system serta 

feedback apa yang harus diberikan 

 Selain waterfall ada GDLC yang lain yang sudah dikembangkan manusia, yakni waterfall dan 

prorotyping.   

2.3 Model LiTTle sTep untuk Sql   
LiTTle sTep untuk Sql adalah model  pembelajaran dengan pendekatan individual learning dan 

student centered learning, cocok diterapkan pada siswa dengan kemampuan abstraksi rendah 

dan memerlukan banyak reinforcement. Little Step merupakan kolaborasidari  metode 

observasi, diskusi, problem based learning, dan resitasi.  Makna little Step adalah memberikan 

pengalaman bertahap dalam memahami konsep demi konsep di SQL dengan increment yang 

sangat kecil.   

Little Step adalah model pembelajaran yang bertumpu pada prinsip  

a) object nyata menuju pada abstraksi,  

b) mengamati banyak contoh baru kemudian meniru dan mengkombinasikan.  

c) internvensi pengajar melalui modul dimulai dari pembimbingan penuh menuju ke 

problem solving mandiri.   
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Student Centered Learning  dekat dengan pandangan konstruktivisme. LiTTle sTep didasari 

pada paham konstruktivisme dan disusun dengan menggunakan framework CLD 

(Constructivisme Learning Design). Dalam CLD [Gag2008] pengajar merancang  

a) situasi yang bisa membuat siswa membangun  sendiri pemahamannya terhadap materi 

yang diajarkan,   

b) merancang grouping  materi pembelajaran dan peserta pembelajaran dalam berbagai 

situasi yang dirancang 

c) menyusun task/question yang mampu membimbing siswa menuju pemahaman materi 

tanpa melalui penjelasan langsung oleh pengajar 

d) menyusun  bridge yang bisa merangsang kemampuan siswa untuk memikirkan konsep 

berikutnya yang belum diketahui dan  mengaitkan dengan konsep-konsep yang sudah 

diketahui. 

e) Merancang forum exhibition yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

mengkomunikasikan pemikirannya sehingga mendorong terjadinya pemahaman 

f) Memberikan refleksi atas hasil belajar siswa 

 

Situasi yang dirancang dalam  LiTTle sTep [JOH2011] 

 

Pada Sesi LAB, 5 – 10 siswa belajar berkelompok dibimbing oleh seorang pengajar. Sesi ini 

memaksa pembelajar terlibat aktif dalam proses pemahaman sintaks dan semantic Sql melalui 

observasi fakta demi fakta yang mereka amati langsung di DBMS akibat dari eksekusi perintah 

SQL dalam modul yang diketikkan sendiri.  Dalam pengamatan tersebut siswa didorong untuk 

menganalisis perintah Sql dan hasil querynya  sehingga dia memahami bagaimana sintaks dan 

apa maksud dari sebuah keyword Sql. Hasil analisis ditulis dalam kertas kerja kemudian diberi 

Sesi LAB
- Classical

-LO : Memahami  SQL

- Experience Based learning

-construct->  exhibit -> reflection

Sesi Homework
- Iindividual  dengan Remedial yang adaptif

- LO : Mengaplikasikan SQL untuk Problem 

Solving

- Problem  Based learning

- Resitasi

Belum ->

Materi Berikutnya

Materi Habis

Selesai

Ya

Mulai
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kesempatan untuk mengeksposenya melalui diskusi. Pada akhir diskusi pengajar akan 

memberikan refleksi.  Lingkungan DBMS yang dimaksud bisa diakses melalui internet, 

sehingga siswa dapat mengulang belajar   

 

Pemahaman yang telah dikonstruksi pada sesi LAB kemudian digunakan untuk problem solving 

pada kasus yang dirancang sedekat mungkin dengan problem di dunia bisnis pada sesi 

HOMEWORK.  Remedial akan diberikan dengan  fungsi Sql yang sama namun diterapkan pada 

konteks bisnis yang berbeda.   

Saat ini telah selesai dikembangkan modul untuk konteks bisnis akademik dan perbankan. 

Direncanakan untuk mengembangkan hingga 6 macam konteks bisnis, diantaranya adalah (a) 

retail, (b) kepegawaian, (c) data produksi  pada manufaktur, (d) pengelolaan gudang, (e) billing 

pada mobile phone system (f) layanan TV kabel .  

Berdasarkan kompleksitas data  dan abstraksi terhadap pernyataan kebutuhan pengguna yang 

harus dipahami mahasiswa  modul baik untuk sesi lab maupun sesi homework dibagi menjadi 3 

seri, yakni  dasar, menengah, dan advance. Kompleksitas data dilihat dari banyaknya  tabel dan 

relasi antar tabel.  Sedangkan tingkat abstraksi pernyataan kebutuhan pada tingkat dasar 

diberikan contoh data ouputnya beserta tabel sumber, tingkat menengah kebutuhan dinyatakan 

dalam bahasa alami yang dipakai di tataran teknis, sedangkan di tingkat advance dinyatakan 

dalam bentuk bahasa alami yang dipakai di dunia bisnis/manajemen. 

Jumlah anak tangga  untuk mempelajari konsep-konsep di SQL dirancang ada 80, yakni 

sebagai berikut 

I. Operasi terhadap 1 Tabel 

a. Proyeksi 

b. Proyeksi  + Fungsi Agregasi + Sorting 

c. Seleksi  

d. Seleksi + Fungsi Agregasi + Grouping 

e. Seleksi + Fungsi Agregasi + Grouping + Having 

II. Operasi terhadap 2 tabel atau lebih  

a. Proyeksi Pada Join dan variannya 

b. Proyeksi  Pada Varian  Join 

c. Union 

III. SQL Bersarang 

IV. IUDE ( Insert, Update, Delete) 
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Rincian Step  

I.a.1 : Proyeksi 1 kolom 

I.a.2 : Proyeksi 2 Kolom 

I.a.3 : Proyeksi 3 Kolom 

I.a.4 : Proyeksi Semua Kolom 

I.a.5 : Proyeksi dengan ekspresi 

I.a.6 : Proyeksi campuran antara kolom dengan ekspresi 

I.b.1 : Proyeksi dengan fungsi agregasi count (thd string) 

I.b.2 : Proyeksi dengan fungsi agregasi count (thd numerik) 

I.b.3 : Proyeksi dengan fungsi agregasi sum (thd string) 

I.b.4 : Proyeksi dengan fungsi agregasi sum (thd numerik) 

I.b.5 : Proyeksi dengan fungsi agregasi avg (thd string) 

I.b.6 : Proyeksi dengan fungsi agregasi avg (thd numerik) 

I.b.7 : Proyeksi dengan fungsi agregasi max (thd string) 

I.b.8 : Proyeksi dengan fungsi agregasi max (thd numerik) 

I.b.9 : Proyeksi dengan fungsi agregasi min (thd string) 

I.b.10 : Proyeksi dengan fungsi agregasi min (thd numerik) 

I.c.1 : Seleksi 1 kriteria operator = tipe string 

I.c.2 : Seleksi 1 kriteria operator = tipe integer 

I.c.3 : Seleksi 1 kriteria operator <> tipe string 

I.c.4 : Seleksi 1 kriteria operator <> tipe integer 

I.c.5 : Seleksi 1 kriteria operator > tipe string 

I.c.6 : Seleksi 1 kriteria operator > tipe integer 

I.c.7 : Seleksi 1 kriteria operator < tipe string 

I.c.8 : Seleksi 1 kriteria operator < tipe integer 

I.c.9 : Seleksi 1 kriteria operator like full string 

I.c.10 : Seleksi 1 kriteria operator like menggunakan %di depan string 

I.c.11 : Seleksi 1 kriteria operator like menggunakan % di belakang string 

I.c.12 : Seleksi 1 kriteria operator like menggunakan % di depan dan dibelakang string 

I.c.13 : Seleksi 2 kriteria dengan AND 

I.c.15 : Seleksi 2 kriteria dengan OR 

I.c.16 : Seleksi 3 kriteria dengan AND 

I.c.17 : Seleksi 3 kriteria dengan OR 

I.c.18 : Seleksi 3 kriteria campuran antara AND dan OR 

I.c.19 : Seleksi dengan operator between 

Bridge.1.a : Campuran proyeksi dan seleksi sangat sederhana 

Bridge.1.b : Campuran proyeksi dan seleksi sederhana 

Bridge.1.c : Campuran proyeksi dan seleksi cukup rumit 

Bridge.1.d : Campuran proyeksi dan seleksi rumit 

Bridge.1.e : Campuran proyeksi dan seleksi sangat rumit 

I.d.1 : Proyeksi dengan SUM untuk group berdasarkan 1 atribut tanpa where 

I.d.2 : Proyeksi dengan SUM untuk group berdasarkan 2 atribut tanpa where 

I.d.3 : Proyeksi dengan Count untuk group berdasarkan 2 atribut tanpa where 

I.d.4 : Proyeksi dengan SUM untuk group berdasarkan 1 atribut dengan where sederhana 

I.d.5 : Proyeksi dengan Count untuk group berdasarkan 1 atribut dengan where sederhana 

I.e.1 : Proyeksi dengan SUM untuk group berdasarkan 1 atribut tanpa where dengan having 

I.e.2 : Proyeksi dengan SUM untuk group berdasarkan 1 atribut dengan where dengan having 

I.e.3 : Proyeksi tanpa fungsi agregasi untuk group berdasarkan 1 atribut tanpa where 
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Bridge.2.a : Proyeksi dengan fungsi agregasi untuk group dengan having 

Bridge.2.b : Proyeksi dengan fungsi Max untuk group dengan having 

Bridge.2.c : Proyeksi dengan fungsi Min untuk group dengan having 

II.a.1 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  2 table tanpa alias 

II.a.2 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  2 table dengan where tanpa alias 

II.a.3 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  2 table dengan menggunakan alias 

II.a.4 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  2 table dengan where operator = 

menggunakan alias 

II.a.5 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  2 table dengan where operator <> 

menggunakan alias 

II.a.6 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  2 table dengan where operator > 

menggunakan alias 

II.a.7 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  3 table menggunakan alias 

II.a.8 : Proyeksi ALL untuk hasil cross join product  3 table menggunakan where  menggunakan 

alias 

II.b.1 : Proyeksi ALL Equ/inner join 2 tabel dengan atribut sekutu numerik menggunakan alias 

II.b.2 : Proyeksi ALL Equ/inner join 2 tabel dengan atribut sekutu string menggunakan alias 

II.b.3 : Proyeksi ALL Equ/inner join 2 tabel dengan atribut sekutu substring menggunakan alias 

II.b.4 : Proyeksi ALL inner join 2 tabel dengan atribut sekutu string menggunakan alias 

II.b.5 : Proyeksi 1 kolom dari tabel a, ekspresi mengambil dari tabel a dan b inner join sederhana 

II.b.6 : Proyeksi 1 kolom dari tabel a, ekspresi mengambil dari tabel a dan b inner join cukup 

rumit 

II.b.7 : Proyeksi ALL inner join 3 tabel 

II.b.8 : Proyeksi ALL inner join 4 tabel 

II.b.9 : Proyeksi ALL right join 2 tabel dengan atribut sekutu string menggunakan alias 

II.b.10 : Proyeksi ALL left join 2 tabel dengan atribut sekutu string menggunakan alias 

II.c.1 : Proyeksi All Toy tabel untuk union 

II.c.2 : Kasus proyeksi dari 3 tabel yang aritasnya tidak sama kemudian di unionkan 

III.a.1 : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk Toy tabel dengan operator IN 

III.a.2 : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk Toy tabel dengan operator Not IN 

III.a.2 : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk kasus dengan operator Not IN 

sederhana 

III.a.3 : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk kasus dengan operator Not IN cukup 

sulit 

III.a.3 

 

III.a.4 

III.a.5 

III.a.6 

 

III.a.7 

: 

 

: 

: 

: 

 

: 

SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk kasus dengan operator Not IN dan 

operator AND 

SQL bersarang untuk mengubah resume baris menjadi kolom (crosstab & pivot) simple 1 

SQL bersarang untuk mengubah resume baris menjadi kolom (crosstab & pivot) simple 2 

SQL bersarang untuk mengubah resume baris menjadi kolom (crosstab & pivot) simple 

sedang 

SQL bersarang untuk mengubah resume baris menjadi kolom (crosstab & pivot) 

kompleks 

Bridge.3.a : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk kasus dengan operator ANY 

Bridge.3.b : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk kasus dengan operator ALL 

Bridge.3.c : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk kasus dengan operator EXIST 

Bridge.3.d : SQL bersarang pada bagian where (seleksi) untuk kasus dengan operator NOT EXIST 

IV.a.1 : Insert record dengan dengan atribut lengkap 

IV.a.2 : Insert record dengan atribut tidak lengkap 

IV.a.3 : Insert beberapa record kesebuah tabel hasil dari query 
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IV.b.1 : Delete beberapa record dari sebuah tabel dengan kriteria 

IV.c.1 : Update satu field tanpa kriteria  

IV.c.2 

IV.c.3 

: 

: 

Update satu field dengan kriteria 

Update satu field dengan kriteria complex 

Update beberapa field dengan kriteria 

 

II.4  Penerapan TIK pada Pembelajaran 
Penerapan TIK dalam pembelajaran telah dimulai sejak lama. Dalam [Tho2006] penerapan 

tersebut diklasifikasikan menjadi 6 generasi, namun untuk elearning baru dimulai pada generasi 

ke 4.  Pada pustaka [Ang2010] teknologi generasi ke 6 yakni game dicoba untuk diintegrasikan 

dengan tools dari generasi ke 5 yang sudah relative stabil yakni LAMS ( Learning Activity 

Manajemen System).  

 

Berikut ini dideskripsikan atribut dari elearning untuk setiap generasi  

Atribut elearning generasi pertama (I) [Wil 2007] 
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Isu Utama 1) Fokus pada Interaksi manusia – komputer untuk belajar 
2) Mendukung Individual training dengan biaya lebih murah- dengan 

metode perluasan dari metode distance learning ( belum intelligent 
menyesuaikan dengan kebutuhan siswa) ,  

3) Akses ke sumber belajar Lebih Cepat dan mudah 

Teknologi   LAN, PC , HTML, Internet 

Mekanisme 
Delivery 

Computer Based, individualised instruction 

Desain 1. Simple Sequence of learning  - one path and  one objectiv .  (Pembelajaran 
dinyatakan sebagai  urutan sederhana dari materi dan aktivitas pembelajaran  
yang hanya menuju satu tujuan)  

2. materi pembelajaran disampaikan dalam multiple page of text dan gambar 
ilustrasi 

Assesment (MCQ) Pilihan Ganda pada setiap akhir Bab  

Teori Pembelajaran 
yang digunakan 

Behaviourisme – khususnya teori  Operant Conditioning  

Kontribusi   Menghemat banyak biaya dalam melakukan mengirimkan materi pembelajaran, 
mengendalikan  satu macam pengalaman belajar  untuk semua staf  yang 
mengikuti training 

 Telah diterapkan dan terbukti membantu banyak perusahaan dalam melakukan 
training untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tools yang dikembangkan 

Permasalahan Peningkatan perilaku dan kemampuan yang ditargetkan tidak tercapai. 
Pembelajar tidak fokus pada hasil belajarnya 

 

Atribut elearning generasi kedua (II) 

Isu Utama just in time  training ; individualised instruction  

Teknologi   LAN, PC , Web, Internet 

Mekanisme 
Delivery 

Computer Based, Individualized Instruction 

Desain Complex sequences of learning, multiple learning objects 

Assesment Multiple Question, Short Answer, Drag To Order, etc 

Teori Pembelajaran 
yang digunakan 

Cognitive theories (i.e. Dual Coding, Cognitive Dissonance,  
Cognitive Load, Conditions of Learning, Multiple  
Intelligences, Information Processing 

Kontribusi  Training (skills focused) anywhere, anytime on demand 

Permasalahan  

 

Atribut eLearning generasi ketiga (III) 

Isu Utama Colaborative Learning 
Focus : interaksi antara sesama manusia pembelajar , individu pembelajar dengan 
lingkungannya  
 

Teknologi   Web, Wireless (laptops, mobile devices), Flash, XML 
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Mekanisme 
Delivery 

Blended, primarily Face-to-Face (Classroom) with Online 

Desain Exploratory, adaptive, collaborative 

Assesment Formative assessments; self-assessments. Opportunities to  
use various means to demonstrate learning 

Teori Pembelajaran 
yang digunakan 

a. berbasis pada gabungan antara Teori Pembelajaran Sosial ,  teori Koginisi 
Sosial dari Vigotsky, dan teori perkembangan kecerdasan dari J.Piaget 

b. Penggabungan antara individual learning dengan socio – cultural learning 
 

Kontribusi  Learning (knowledge focused) anywhere, anytime on  
demand, integrating work and learning practices 

Permasalahan  

 

Gee  [Gee2009] menyebutkan ada 6 property dari game based learning agar game tersebut 

benar-benar bisa mendukung pembelajaran , yakni  

1. Goal  Management. 

Di dalam game, pemain hendaknya disediakan keleluasaan untuk menentukan goal nya 

sendiri. Desainer game harus menyediakan berbagai kriteria sukses yang bisa dipilih 

oleh pemain.  

2. Gama as Microcontroler 

Elemen apa saja di dalam game yang bisa dikendalikan oleh player, dan sejauh mana 

player boleh memainkan nilai dari variabel tersebut 

3. Experience Learning Management  

Alur kejadian yang dialami player di dalam game harus mencerminkan proses belajar 

menuju penguasaan kompetensi yang ditargetkan. Perlu direnungkan kalimat 

kontradiktif berikut  “Belajar tentang Game “ dan “Belajar dengan Game”  

4. Game as Model and Modeling  

Hendaknya game menyediakan model untuk merepresentasikan persoalan yang 

diselesaikan dan juga perjalanan pengalaman belajar dari player. 

5. Effective and Affordance  

Hendaknya interaksi dalam game efektive mendukung pada tujuan dan membuat player 

berada seakan di permainan kehidupan nyata. 

6. Story – Planer enacted Story  

Manusia lebih kuat daya ingatnya manakala kumpulan pengetahuan diuntai sebagai alur 

cerita daripada potongan-potongan pengetahuan atau kejadian yang tidak punya 

keterkaitan. Game yang mampu menyajikan pengetahuan sebagai cerita yang mengalir 

akan sangat menguntung player 
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III. Metode Penelitian 
Metode  penelitian dari  penelitian yang diusulkan meliputi  

1. Kajian Pustaka  

Tentang  

a. Pembelajaran meliputi teori belajar, model pembelajaran, aktivitas pembelajaran 

b. Sql 

c. Game  

d. Game untuk Learning  

2. Pengembangan dan pengujian Modul Ajar untuk 80 Step little Step SQL terhadap 6 

macam konteks bisnis . Saat ini telah selesai dikembangkan 2 konteks bisnis.  

3. Explorasi game yang sudah beredar di pasaran untuk berbagai GENRE 

4. Penyusunan  KONSEP GAME   Little Step untuk SQL  

5. Analisis Kecocokan antara GENRE GAME dengan Kebutuhan Konsep GAMING dari 

Little Step untuk SQL 

6. Penetapan Genre Game yang digunakan 

7. Penyusunan DESAIN GAME Little Step untuk SQL 

8. Pembangunan P/L Game  

9. Pengujian P/L Game yang dilakukan untuk 2 tujuan, yakni  

a. Kepentingan Pedagogik  

b. Kepentingan kualitas teknis dari P/L 

Urutan aktivitas dalam metode penelitian ini dapat dilihat pada diagram FISHBONE di bawah 

Penelitian yang diusulkan ini merupakan bagian dari roadmap penelitian untuk menghasilkan  

Engine S/W GBeL  yang fleksibel , Model GBeL Development lifecycle , dan Model 

Menyelaraskan Instructional Design dengan game.   

Dipilih basis data sebagai studi kasus untuk menemukan model-model tersebut adalah karena 

merupakan materi yang paling dikuasi oleh para peneliti dan  dibutuhkan di semua prodi yang 

terkait dengan komputer.  

Selain itu tujuan besarnya adalah bisa dikembangkan bahan ajar  dan model pembelajaran 

bidang komputer yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia 

professional TIK yang mampu mendukung menyejahterakan bangsa Indonesia atau bahkan 

bisa diekspor ke luar negeri. Bahan dan model  tersebut bisa disharing melalui APTIKOM untuk 

direkomendasikan dimanfaatkan oleh seluruh Prodi yang membutuhkan kompetensi basis data. 

Ke depan bisa dikembangkan untuk materi-materi yang lain. 
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Pada tahun pertama, telah tuntas dilaksanakan tahapan 1,3,4,5,6. Rincian mengenai hal ini 

dapat dilihat pada tabel dan diagram fishbone. Fokus kegiatan yang diusulkan pada tahun 2014 

adalah pada bagian yang diberi lingkaran dalam diagram Fishbone, yakni 

a. Menuntaskan tahapan kreatif desain 

b. Menuntaskan aspek pemrograman 

c. Merancang dan Melaksanakan pengukuran kualitas 
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P/L Pembelajaran 

SQl berbasis Game

Kajian Pustaka : 

Aspek Pedagogik

Kajian Pustaka dan 

Explorasi Contoh :

Aspek Game  

 

Creative Design

Aspek Pemrograman

Pengukuran 

Kualitas

Materi Ajar

SQL

Learning Outcome

Model PBM 

Little Step

Sintaks SQL
Problem Solving

dg SQL

Teori Belajar

Granularity & 

Karakteristik  Step

Materi Ajar Tiap 

Step

Behaviorisme
Sosial

koginitifisme
Konstruktivis

Genre 

Game

Model 

Pembelajaran

Physikologi 

Pendidikan

Combat Sims

Role Play 

Racing

adventure

Fighting
Puzle 

Kajian Pustaka 

Game & Gaming For Learning

Game Dev

Life Cycle

Concept

Design Coding 

& Art

Phylosophy 

of Game
Game 

theory

evaluation

Bagaimana 

menyelaraskan

aspek pedagogik 

dan aspek game 

pada tahap design

Goal Setting 

Management

Experiential 

Learning

Management

Gaming as 

Microcontol

effectivity 

- affordance 

to world

Model & 

Modelling

Player-enacted 

Story

Bagaiamana 

Game Concept 

and Game Design

 dari model 

Pembelajaran Little Step

Bagaimana menguji berbagai 

experiential learning 

yang diberikan game telah 

mendukung pencapaian 

learning outcome dan sesuai dg 

kebutuhan pembelajar

Komponen 

Pengendali Cerdas

3D modeling

Interaksi komponen 3D dg 

Komponen Pengendali Cerdas

Representasi 

goal, microcontrol,

model, story

 Representasi unit 

Experiential Learning 

Konstruksi 

rangkaian 

experiential 

learning

Penyusunan Materi Ajar SQL 

tiap Step dari Little Step

untuk tiap 6 konteks 

domain bisnis

Bagaimana mengukur 

siswa menikmati 

dan antusias dengan gamenya

Colaborative

Interfacing dg Executor SQL thd Database 

Analisis Kecocokan 

Genre Game v.s 

Little Step SQL
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Laporan Indikator Capaian penelitian tahun Pertama dan yang diusulkan untuk tahun kedua ( 

2014) adalah sebagai berikut  

No Indikator Capaian Tahun 2013 Tahun 2014 

1 
Jumlah Modul yang berhasil dibuat 
untuk LiTTle sTEP manual 

2 dari  target 4  Konteks 
Bisnis , tidak sesuai 

Ditambah 3 
konteks bisnis 

2 
Tingkat Keberhasilan Siswa dengan 
menggunakan Modul 

Belum diukur dari target 
terukur, terdokumentasi, 
tidak sesuai  

Terukur, 
terdokumentasi 

3 
Dokumen Analisis Kecocokan Genre 
Game 

Lengkap, Divalidasi 2 Orang, 
sesuai   

4 
Kelengkapan Dokumen Konsep Game 
untuk BeLajar  SQL 

Lengkap, Divalidasi oleh 
Leader, sesuai   

5 
Kelengkapan Dokumen Desain GBeL 
untuk SQL 

50% dari target  80% Lengkap 
, tidak sesuai 

100% lengkap 
di validasi 
Leader 

6 Elemen 3D dari Game  20%, sesuai 100% 

7 Elemen Pengendali Cerdas 30% 100% 

8 
interaksi otomatis dengan DBMS  untuk 
mendapatkan feedback eskekusi SQL  

30%, menggunakan pilihan 
ganda, sesuai  100% 

9 
Jumlah Makalah yang diterima di 
seminar Nasional/Internasional 2, sesuai  1 

10 
Jumlah Makalah yang diterima di Jurnal 
Nasional/inter 0, sesuai 1 

11 

Model GBeL Development Life Cycle 
khusus untuk metode penyelarasan 
instructional design dengan elemen 
game 

70% dari target  
20% , sesuai  Lengkap, 100% 

12 Kelengkapan Entry Materi Ajar  Sesuai Lengkap 

12 S/W  Game Based Elearning untuk SQL 
 Sesuai 
 

Lengkap, diuji 
oleh Beta 
Tester 
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IV Jadwal Dan Pelaksanaan Kegiatan  
Berikut ini dipaparkan jadwal kegiatan dalam besaran Tri Wulan, dengan asumsi setiap tahun kalender penelitian ada 4 tri wulan. Pada tabel 

berikut ditampilkan perjalanan penelitian dari tahun 2012 dan 2013 beserta prosentase capaian kegiatan yang telah diraih.  Yang menjadi focus 

informasi untuk proposal ini adalah  

No Aktivitas 

 
Waktu ( tri wulan) 

-
2012 2013 2014 

        1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Pustaka                     

  

Teori Pembelajaran Constructivist 
Learning Design                     

  SQL                     

  Game dan Genre game     100%               

  Game Based Elearning      100%               

2 

Pengembangan Model Pembelajaran 
Litle Step                     

3 

Pengembangan Modul Little Step Sql 
untuk 2 domain                     

4 

Pengembangan Modul Belajar Little Step 
untuk 4 domain      50%        75% 100%     

5 

Merancang Konsep Game untuk Little 
Step Sql      75%               

6 Membuat Desain Game untuk Little Step            25%  100%       

7 Membuat Game untuk Little Step                     

7a aspek 3D modelling            10%  50% 100%     

7b aspek  pengendali Cerdas           10%   40%  80%  100%   

7c 
aspek interface dengan Eksekutor SQL ( apakah 
DBMS atau membuat ekskutor sendiri)            10% 50% 100%     
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8 
Memasukkan Skenario dan Modul Belajar ke 
dalam Game                  50% 100% 

9 Pengujian Game                    100% 
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V.Hasil Kajian dan Penelitian 

5.1 Genre Game  
Genre  adalah taksonomi game berdasarkan jenis interaksi gameplay nya, bukan berdasarkan 

tampilan visual atau latang belakang cerita yang dibawanya. Tujuan dibuat taksonomi ini adalah 

agar para developer game bisa mengacu pada standar interaksi jika ingin mengembangkan 

sebuah game, meski tidak menutup kemungkinan ada kombinasi atau  kreativitas  

Bagi player, dengan mengetahui sebuah genre dari game baru yang akan dicoba, maka  waktu 

yang dibutuhkan untuk  belajar memainkan game tersebut lebih singkat, karena pola 

interaksinya telah relative standar .  

1. Action 

Game dengan  genre action menggunakan tantangan terhadap aksi fisik sebagai daya tarik 

utama. Pada umumnya game ini memilik goal berupa “ mengalahkan musuh dengan tanpa 

melukai atau merusak diri sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya”. Untuk memainkan 

game ini diperlukan reflex yang bagus dalam menggerakkan tombol atau alat bermain game 

lainnya. Subgenre dari game ini diantaranya adalah First Person shooter, Third person 

Shooter, Paltformer, Fighting, Racing.  

   
Super Mario ( platformers)   Tekken 6 ( Fighting ) 

 

  
BurnOut Paradise  ( Racing)         Crysis (First Person Shooter) 

 



 

Laporan Penelitian 
Hibah Bersaing 

 
Katana ( Third Person Shooter) 

2. Adventure 

Game dengan genre adventure menjadikan kegiatan eksplorasi dan rasa ingin tahu  

sebagai daya tarik.  Untuk memainkan game ini diperlukan daya nalar , kreativitas, dan rasa 

ingin tahu yang besar.  

Berikut perjalanan game adventure  

a. Text Game adventure / interactive Fiction , contohnya adalah Zork series : pada game 

ini player diminta memasukkan kata atau kalimat, kemudian game akan memberikan 

feedback berupa pada yang terjadi melalui text.  

Contoh respons player : “ Get Rope “  atau “go west” 

b. Graphic Adventure .  Sejalan dengan berkembangnya teknologi graphic, game 

adventure berbasis tekx melengkapi feedback kepada player berupa ilustrasi current 

location.  Pada perkembangan berikutnya respon player ke dalam game tidak lagi 

dengan memasukkan text tapi dengan  “Point and Click.     

 

 
c. Real Time 3D Adventure  

Tradition game adventure  kemudian dilengkapi dengan animasi 3 dimensi seperti 

halnya game dengan genre action. Aspek 3d dan animasi yang diterapkan disebut 

dengan freedom of motion dan Physic Based Behaviour. Contoh RealMyst di release 

tahun 2000 dan  

d. Visual Novel  

Game ini terdiri dari kumpulan still image  yang tersusun secara non linier. Alur kisah 

dan ending dari novel bergantung kepada respons player ketika ditampilkan  gambar 

demi gambar.   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mystery_House_-_Apple_II_render_emulation_-_2.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mystery_House_-_Apple_II_render_emulation_-_2.png
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Ketika teknologi laserdisc mulai dipakai massal , visual novel ini muncul dalam bentuk 

yang lebih canggih yang disebut dengan  interactive movie 

yang terkenal adalah RealMyst dan Siberia 

  
 

  
 Syberia  
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Pada game ini, player diberikan pilihan terhadap gerakan dari tokoh perempuan (kate 

walker). Jika player memilih gerakan yang tidak sesuai dengan alur dari cerita, maka game 

akan memberikan message.  

  

3. Action-Adventure 

Game ini merupakan kommbinasi antara action dengan adventure, menggabungkan 

tantangan terhadap keterampilan beraksi dengan elemen cerita .  

  
The God of War II       Legend of Zelda  

 

4. Role-Playing (RPGs) 

Game dengan genre (RPGs) memberikan  peran kepada player untuk mengendalikan 

seorang pemain atau satu grup pemain di dalam game yang memiliki karakter tertentu  . 

Karakter ini bisa dipilih oleh player.  Kehadiran karakter tersebut diwakili sebagai avatar. 

Game genre RPG ini juga mengandalkan daya tariknya pada kekuatan  alur cerita  yang 

non liner..  Cerita yang diangkat misalnya misi menyelamatkan dunia, science fiction, atau 

tiruan dunia nyata. 

Daya tarik dari game ini adalah pada peningkatan dari karakter yang dikendalikan player 

sejalan dengan tantangan yang diberikan dan aksi yang dipilih oleh player. Beberapa atribut 

yang dijadikan dasar sebagai peningkatan  adalah  ketrampilan, kemampuan, dan 

kekayaan.  
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Star Wars ( Knights of Old  Republic)   Neverwinter 

  

5. Simulation 

Ciri utama dari game dengan genre simulation adalah kemampuannya untuk menirukan 

secara persis dunia nyata yang diangkat ke dalam game . Game ini harus sebanyak 

mungkin menirukan  rule yang berlaku di dunia nyata.  

Dalam permainan,  player akan menggunakan pemahamannya terhadap rule yang berlaku 

untuk mengejar output, outcome dan impact yang diinginkan 

 

Ada tiga macam yang disimulasikan , yakni  

a. Vehicle ( contoh Kendaraan : mobil , pesawat , Alat berat) 

b. Proses ( contoh Proses Construction , Management, Life ) 

c. Sport and Participatory ( player ikut bertanding olah raga ) 

Contoh :  

   

Vehicle ( FligtSimulator)           life ( The Sims2 ) 
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Process ( Management SIMCITY)       SPORT (Madden NFL 08)   

      

 

6. Strategy 

Game berstrategi yang paling terkenal adalah game catur.  Game dengan genre ini  

menantang kecerdasan dan ketrampilan player untuk mengelola dan mengatur sekumpulan 

sumberdaya guna mencapai tujuan.  Ada dua proses yang dijadikan penarik minat pemain, 

yakni resource management dan resource deciding. Reource management  dimaknai 

sebagai  mengatur sumber daya untuk menyusun sebuah objek yang lebih besar ( 

membangun) sedangkan resource deciding dimaknai sebagai menentukan sumber daya 

apa yang dipakai  pada sebuah aksi di dalam game.  

Ada beberapa sub genre dari strategy , yakni  

a. Turn Base Strategy  

Game dengan subgenre ini adalah game berlawanan, player bermain secara bergiliran 

dengan computer atau dengan lawannya sesame player. Waktu  giliran ini digunakan 

oleh game untuk mengubah status tampilan dan dipakai oleh player untuk memikirkan 

strategy berikutnya yang dipilih   

b. Realtime Strategy 

Pada game dengan genre realtime strategy  situasinya lebih ke  action- and reaction-

based. Waktu yang dibutuhkan oleh player untuk berpikir sangat sedikit.   Game ini 

memainkan adrenalin player dengan menempatkannya pada situasi dibawah tekanan . 

Tingkat tekanan ini  diatur sedemikian rupa sehingga tetap menarik bagi player.  
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Turn Based Strategy ( Civilzation)   Real Time Strategy ( Age of Empire III) 

7. Casual 

Genre ini adalah game yang tidak membutuhkan waktu komitmen yang lama dari pemain. 

Biasanya digunakan oleh player untuk relaksasi  atau sekedar killing time.  Deliverynya 

melalui browser atau  handphone sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas.  

   
Tetris    Chess Everywhere 

8. Massively Multiplayer Online (MMOs) 

Game dengan genre MMOs ini berkembang sejalan dengan makin nyamannya teknologi 

internet dan perangkat lunak social media.  Ciri khas genre ini adalah melibatkan banyak 

player , dan diantara player bisa melakukan kolaborasi membentuk team dan melawan 

team yang lain. Sub genre MMO diantaranya adalah MMORPGs, MMOShooter , MMO 

Sport  
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World War Craft   SUperStar 

 

5.2  Teori Elemen Desain Game  

MDA (Mekanics, Dyanmics, Aesthetic) adalah suatu kerangka kerja untuk mengembangkan dan 

melakukan penelitian tentang game. Framewok ini dapat diharapkan untuk menjembatani 

antara proses Game desain, game development, Game Criticism, dan Riset tentang Teknis 

Game. Menurut kerangka kerja MDA, game dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu ATURAN – 

SYSTEM - FUN dan kemudian ditransformasikan ke MEKANIKA, DINAMIKA, ESTETIKA.  

Aspek mekanik dapat dipahami sebagai alat untuk bermain, dinamis menentukan tentang 

bagaimana interaksi antara pemain dan alat-alat. Keduanya digunakan oleh pembuat untuk 

membuat estetika atau aspek FUN dalam game.  FUN yang dimaksud disini adalah tingkat 

kerelaan pemain untuk memiliki komitmen waktu yang lama dan mencurahkan perhatian yang 

amat besar dalam memainkan game tersebut.  
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Ragam Game Mechanics 

 

 

Ragam Game dynamics 
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Berikut ini diuraikan 7 macan game dinamics beserta analisisnya pada game  

1. Collecting Stuff 

Manusia itu suka mengumpulkan segala sesuatu untuk dimiliki,  bahkan untuk hal yang 

sepele semisal mengumpulkan perangko.  Untuk yang lebih serius mengumpulkan 

uang, anak, harta, kendaraan, dsb.  

Dalam sebuah game ada yang menjadikan player berkeinginan memiliki segala sesuatu 

contoh pada game GRAND THEFT AUTO 

 

Player merupakan anggota geng yang meliki kebebasan hidup, mulai dengan 

merampok, berkelahi dengan geng lain. Player pun dapat merampok mobil sebanyak 

yang ia mau dan uang yang di gunakan untuk membeli pakaian, rumah dan senjata. 

 

Terlihat garasi yang penuh dengan mobil curian 
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Walaupun perampokan tersebut kadang harus berhadapan dengan polisi, cara untuk 

menyudahi dari peperangan dengan polisi adalah melarikan diri kembali ke geng, 

namun akan memperkeruh masalah dengan penangkapan besar2n. cara lain untuk 

menyudahinya dengan mencat ulang warna mobil ke paint shop yang ada.  

 

Dari keseluruhan, player pun dapat mengerjakan pekerjaan yang halal contohnya 

menjadi sopir taksi, tapi taksinya harus mencuri dulu . 

 

2. Personalization Stuff 

Manusia suka diberi keleluasaan pribadi  untuk mengatur segala property di dalam 

game  sedemikian hingga menunjukkan jati diri atau selera pribadinya. Game The SIM 

adalah sebuah game yang tidak  memiliki goal, namun player asyik memainkannya 

karena misal diberi keleluasaan untuk menjalani hidup sesuka hati dan layaknya realitas 

yang ada contoh makan, minum, berbelanja, pesta, serta menikah dan memiliki 

keturunan 

 
Berkumpul dengan keluarga 
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Pesta ulang tahun anak 

 
Pesta anak muda 

 
Dan memilih pekerjaan tanpa tes 

3. Improving Stuff 

Manusia memiliki sifat dasar untuk ingin bergerak menuju yang lebih baik .  Player akan 

asyik melakukan perbaikan atas segala sesuatu yang  telah dimilikinya di dalam game 

Contohnya dalam pro evolution soccer saat player meniti karir di suatu club yang pasti 

untuk sebuah karir player harus memulai dari club kecil dan tidak terkenal 
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Karakter fisik yang dipilih player 

Dalam game ini player bersyukur karena langsung pada penempatan di club mana 

player akan bermain. 

 

Untuk melanjutkan karirnya player harus mengasah kemampuan hingga menjadi bintang 

di clubnya, sehingga club2 besar menawarkan untuk menjadi pemain di club besar tsb. 

 
Kemampuan bermain 

 

 
Saat ada tawaran ke club lain. 

 

4. Chalenging stuff 

Kesulitan yang menghadang membuat adrenalin manusia meningkat dan kemudian 

merasa tertantang untuk mengatasi kesulitan tersebut. Jika alur game tidak ada 

kesulitan yang menantang akan membuat pemain cepat bosan. Namun sebaliknya jika  

terlalu sulit juga bisa membuat pemain putus asa. Game harus secara cerdas 

memberikan level dari kesulitan sesuai dengan peningkatan kemampuan pemain .  

call of duty 

 

merupakan game yang menyediakan level regular , harder, dan veteran 
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dalam suatu kasus player akan diminta melakukan penangkapan terhadap buronan 

narkoba : 

- regular dengan musuh yang tidak begitu sulit dan player sempat mengembalikan 

kesehatan tubuh yang terkena tembakan dengan cepat. 

- harder dengan musuh yang cukup sulit dan waktu mengembalikan kesehatan tubuh 

sedikit lebih lama yang berarti waktu berlindung akan semakin lama 

- veteran dengan musuh yang sulit dan bila terkena tembakan player akan langsung 

tewas.  

Call of duty game dengan bayak versi contohnya call of duty dengan latar perang dunia 

2 

 

5. Controling stuff 

Karena Tuhan memberikan kebebasan memilih  kepada manusia dalam menjalani 

hidupnya, maka manusia ingin mengendalikan hidupnya, mengendalikan semua 

aktivitas yang dilakukannya, memiliki control atas segala sesuatu disekitarnya. Manusia 

akan bahagia jika kendalinya berlaku dengan baik atas objek yang diinginkannya. Jika 

game memberikan interaksi tersebut, maka pemain akan menikmati peran dirinya dalam 

alur game.  

Pada Microsoft simulation X player diberikan control penuh terhadap pesawat 

 
 



 

Laporan Penelitian 
Hibah Bersaing 

Mulai dari take off sampai landing 

 

Dapat melakukan manufer terbang, namun di tentukan juga oleh kemampuan pesawat 

yang digunakan 

 
Manufer dengan pesawat perang 

 

Call of duty pun sama dapat mengambil senjata api, bom, dan amunisi dari korban baik 

teman ataupun lawan 

 
Player menggunakan double gun yang di ambil dari musuh 

 

6. Creating Stuff 

Manusia suka menciptakan atau membuat sesuatu.  Jika game memberikan tools dan 

elemen-elemen untuk membuat /menyusun sesuatu, maka manusia akan merasa asyik  

dalam kesibukan tersebut. 

 

 

Farm mania  

Merupakan game yang mengajak player untuk bermain layaknya seorang yang 

berternak dan menjual hasil ternaknya. 

 
Saat menjual ke pasar 
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Dari hanya dapat berternak ayam, hingga dapat berternak domba dan sapi. 

- Sapi yang dapat menghasilkan susu untuk di jadikan permen yang di kombinasikan 

dengan madu dari lebah yang di ternak dan kemudian hasilnya untuk dijual. 

- Domba yang dapat menghasilkan bulu untuk di jual. 

 

7. Mysterius Stuff 

Manusia menyukai misteri dan rahasia.  Alur cerita yang masih menyimpan misteri 

sangat disukai oleh player dan seringkali itu bisa menahan mereka untuk  tetap bermain 

game dalam waktu yang lama karena pemain  menunggu-nungu akhir ceritanya.  

Resident evil 

 
Merupakan permainan yang dapat membuat merinding dikarenakan musuhnya adalah 

zombie bukan manusia, apalagi saat kehabisan amunisi sehingga player harus melawan 

dengan senjata tajam jika ada. 

Bila tidak memiliki senjata maka kita harus mengambil senjata dari zombie yang kita 

lawan dengan tangan kosong atau mencari kerumah warga yang telah ditinggal oleh 

pemiliknya. 

 

Resident evil memiliki banyak versi yang tergambar di atas adalah RE 5 

 

Letak dari kemisteriusan cerita : 

tentang petualangan Chris Redfield di kawasan Afrika yang disebut Kijuju. Chris kini 

telah menjadi anggota dari sebuah kesatuan yang disebut Bioterrorism Security 

Assessment Alliance (BSAA). Kali ini ia ditugaskan untuk menyelidiki sebuah insiden 

yang terjadi di wilayah yang menjadi setting game ini. Lagi-lagi Chris tidak akan sendiri 

dalam petualangannya. Ia akan ditemani oleh seorang perempuan yang bernama  
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Sheva .Tidak hanya berusaha melakukan investigasi mengenai sesuatu yang terjadi di 

sana tapi juga melakukan penyelidikannya mengenai apa yang tengah terjadi di balik 

penyebaran virus di kawasan tersebut. 

Cerita dari game ini berkelanjutan meski tidak berurutan contoh 

Cerita RE 1 berkelanjutan pada cerita RE 3 

 

 

 

5.3  The Sims 

The Sim adalah game bergenre RPG (role plating game) yang mensimulasikan kehidupan 

seorang individu di dunia dan lingkungan yang dirancang sendiri oleh player. Sims adalah nama 

tokoh virtual dalam game yang oleh player bisa di set karakteristiknya dan lingkungannya. 

Selanjutnya game The Sims akan   menjalankan Sims melalui hari-harinya  dengan berbagai 

aktivitas seperti makan, tidur, bekerja, belajar, membersihkan rumah, pergi ke tempat tetangga, 

memelihara binatang, dan sebagainya sesuai setting karakteristik.  Player dapat melihat 

berbagai perubahan dari waktu ke waktu pada diri Sims, rumahnya, atau lingkungannya. 

Game ini  dikembangkan oleh Maxis dengan desainernya adalah Will Wright, di distribusikan 

pertama kali pada tahun 2000 oleh Electronic Art. The Sims sukses dengan tingkat penjualan 

yang tinggi, dan hingga sekarang telah berkembang hingga the Sims 4. The Sims memiliki 7 

ekspansi, dengan rincian sebagai berikut  
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Time 
Line 

Nama Release Fitur Khusus Contoh Gambar  

Agus
tus 
2000 

The Sim livin‟ 
large 

Penambahan karakter, barang-barang , dan 
beberapa fitur baru 

 
 

April 
2001 

The Sims House 
Party 

Ada event untuk mengadakan pesta dan 
beberapa barang baru 

 
Nove
mber 
2001 

The Sims Hot 
Date 

Ada fitur untuk meninggalkan rumah, pergi ke 
downtown untuk bertemu teman, makan 
bersama atau berkencan 

 
Mare
t 
2002 

The Sims 
Vacation 

Ada tambahan object village /kampung  
sebanyak 10 rumah, yang disebut dengan 
vacation island.  Sims dengan keluarganya 
berlibur ke pulau tersebut. Area berlibur dibagi 
menjadi 3, yakni pantai, gunung, dan salju 
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Time 
Line 

Nama Release Fitur Khusus Contoh Gambar  

 
Nove
mber 
2002 

The Sims 
Unleashed 

Pada ekspansi ini Sims diperbolehkan untuk 
memelihara binatang anjing dan kucing , 
dimana kedua bintang ini diperlakukan seperti 
Sims, yakni butuh makan dan minum, tumbuh, 
dsb. Binatang lainnya masih diperlakukan 
sebagai hiasan / benda mati. Kampung 
ditambah menjadi 40 rumah,  terbagi dua zona. 
Yakni zona perumahan dan pertokoan. Di zona 
pertokoan Sims dapat membuka toko dan 
berjualan 

 

Mei 
2003 

The Sims 
Superstar 

Dalam ekspansi ini memungkin Sims memilih 
menjadi superstar 

 
Okto
ber 
2003 

The Sims Magic Dalam ekspansi ini, player dapat bermain sihir 
melalui Sims 
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5.4 Arsitektur Game untuk Pembelajaran SQL   

Game untuk pembelajaran SQL dirancang dengan pendekatan  dua hal , yakni   

1. Genre Simulasi tentang Life Simulation, yakni The Sims 

2. Arsitektur Intelligent Tutoring System  

3. Game Pro Evolution Soccer, yakni  memainkan  perjalanan karir sesorang di dunia 

sepak bola professional  

 

Berikut ini adalah arsitektur  level  0 dari Game Based eLearning untuk SQL  

 

Arsitektur GbEl – SQL  Level 0 

 

Proses belajar di dalam game harus diupayakan karena kebutuhan . Meskipun menurut Maslow 

manusia memiliki kebutuhan “Ingin Tahu”  namun hal ini harus diperkuat dengan kebutuhan 

yang lain , yakni    kebutuhan untuk dihargai dan aktualisasi diri.  Dua kebutuhan terakhir ini 

direpresentasikan ke dalam  tempat tinggal ,  Kekayaan di rumah,  Simpanan di Bank ,  dan 

Karir yang baik.  Karir yang baik diturunkan menjadi beberapa variable diantaranya  mendapat 

penghargaan raihan KPI(key performance indicator) di perusahaan,  tingkat jabatan,  

perusahaan tempat bekerja yang bonafid.  

 

Modul Course Material as learning center digunakan untuk melayani kebutuhan player 

terhadap materi terkait dengan pekerjaan yang sedang dihadapi.  Karir player ditangani di 

modul Course material as Task/Job activity .  Kehidupan sehari-hari player yang terkait erat 

dengan pemenuhan kebutuhan akan diakui/dihargai   dikelola oleh  Daily Life 

Activity+pleasure and Happines Management.  Beragam variable yang digunakan untuk 

mengidentifikasi status player  di kelola di modul Player Status Management.  Aturan tentang 

kehidupan di dalam game ini ditulis di modul gameplays yang dilengkapi dengan engine, 

sehingga aturan bisa diubah secara fleksibel tanpa harus mengubah  engine .  
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Arsitektur Game Based (GbEl) Elearning SQL level -1 

 

 

Pada gambar diatas dituliskan analogi dari arsitektur ini dengan  Arsitektur Intelligent Tutoring 

System (ITS) yang memiliki 4 komponen, yakni Expert Model, Student Model, Pedagogic 

Model,dan Interface Model .  

Antarmuka yang dihadapi player untuk belajar ada 3 kategori, yakni  

1) simulasi dari aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan, 

2) simulasi dari  belajar formal maupun informal,  dan  

3) simulasi kehidupan pribadi yang mendorong manusia untuk bergairah dalam bekerja.  

Jika pada game pro – evolution soccer, aktivitas  pekerjaannya adalah berlatih , bertanding, 

fitness, negosiasi dengan manajer, mendengarkan petunjuk manajer, dan sebagainya  maka 

dalam GbEL SQL akan dicari aktivitas yang relevan dengan pekerjaan seorang  Expert User 

dari DBMS dalam mengerjakan tugasnya untuk mendukung kebutuhan informasi  sebuah 

perusahaan yang sangat dinamis sehingga tidak cukup dengan menggunakan a s/w aplikasi.  

Aktivitas  yang terkait pekerjaan dibagi menjadi dua macam, yakni  (1) yang terkait langsung 

dengan bidang ilmu dari pekerjaan itu sendiri (dalam hal ini adalah materi yang diajarkan) dan 

(2) yang terkait dengan urusan interaksi sosial dan structural dalam pekerjaan.  
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Kegiatan belajar dalam learning center harus dirancang seperti manusia belajar dalam 

kehidupan sehari-hari.  Ada proses belajar formal  dan informal.  Belajar bisa individual atau 

kolaboratif menyandarkan pada teman /komunitas.  Dalam arsitektur GbEl SQL Level 1  

aktivitas belajar dibagi dua,  yakni individual dan kolaboratif. Konsekuensi kedua jenis ini pada 

teknis pengelolaan interaksi akan berbeda. Arsitektur ini mendorong untuk memasukkan 

konsep social network pada aktivitas belajar  

 

Kehidupan sehari-sehari sudah banyak contohnya pada game the SIMS. Pada GbEL SQL ini 

difokuskan pada kehidupan individual, maksudnya adalah bahwa keluarga atau teman atau 

tetangga atau binatang peliharaan  tidak menjadi objek hidup yang ikut dalam simulasi.  

 

Dengan desain seperti diatas , diharapkan  GbEL ini bisa dikembangkan dengan relative 

fleksibel untuk materi ajar yang lain.  

 

 

Model Pedagogic berperan mengatur  interaksi antara objek dan aktivitas belajar dalam game 

ini sesuai dengan kondisi player.  Dalam Arsitektur GbEL , Model Pedagogic ini dianalogikan 

dengan GamePlay dan Engine yang akan mengeksekusi GamePlay tersebut.  Pada makalah 

yang telah disajikan pada seminar internasional ICEEI 2013, telah dipaparkan enginer dari 

GamePlay  yang mendasarkan pada prinsip gamification dari Ziberman yakni SAPS .  Akan 

diteliti apakah engine dengan SAPS ini cocok untuk genre simulation dari The SIMs  yang 

menggunakan prinsip SANDBOX  

Berikut ditampilkan  arsitektur dari Engine tersebut . Uraian detilnya dilampirkan dalam bentuk 

copy makalah yang disampaikan dalam seminar internasional 
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5.5 Rancangan Elemen Game untuk GbEl SQL 

 

Berikut ditampilkan rancangan  rinci  model antarmuka untuk GbEl SQL  
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Rancangan Detil GbEL untuk SQL 
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Rancangan Elemen Game  

Objek  Dalam Kehidupan Sehari-hari 

1. Rumah Sederhana1  ( ruang tamu , 1 kamar tidur, dapur + ruang makan , halaman tanpa garasi) 

2. Rumah Sederhana2  ( ruang tamu , 1 kamar tidur, dapur, ruang makan , sbagian halaman ada 

garasi) 

3. Rumah Sederhana  ( ruang tamu , 1 kamar tidur, dapur, ruang makan , ada garasi , ada mobil) 

4. Ruang kerja rumah sederhana ( duduk di ruang makan , laptop, modem , power listrik) 

5. Rumah Sedang1(ruang tamu , 2 kamar tidur, dapur+ ruang makan , ruang kerja, halaman tanpa 

garasi )  

6. Rumah Sedang2(ruang tamu , 2 kamar tidur, dapur+ ruang makan , ruang kerja, sebagian 

halaman dipakai garasi)  

7. Rumah Sedang3(ruang tamu , 2 kamar tidur, dapur+ ruang makan , ruang kerja, sebagian 

halaman dipakai garasi, ada mobil)  

8. Rumah Sedang3(ruang tamu , 2 kamar tidur, dapur+ ruang makan , ruang kerja, sebagian 

halaman dipakai garasi, ada mobil)  

9. Rumah Sedang4(ruang tamu , 2 kamar tidur, dapur+ ruang makan  yang mewah, ruang kerja, 

sebagian halaman dipakai garasi, ada mobil)  

10. Ruang Kerja Rumah sedang ( ada satu ruang khusus, meja kerja, laptop, modem, power listrik , 

jendela ke luar rumah ) 

11. Ruang Kerja Rumah sedang1 ( ada satu ruang khusus, meja kerja mewah, lemari buku, laptop, 

modem, power listrik , jendela ke luar rumah ) 

12. Ruang Kerja Rumah sedang1-Kotortingkat1 ( ada satu ruang khusus, meja kerja mewah, lemari 

buku, laptop, modem, power listrik , jendela ke luar rumah ) 

13. Ruang Kerja Rumah sedang1-Kotortingkat2 ( ada satu ruang khusus, meja kerja mewah, lemari 

buku, laptop, modem, power listrik , jendela ke luar rumah ) 

 

Objek dalam  Pekerjaan 

Perusahaan  

1. Rumah Sakit Kecil  

2. Rumah Sakit  Besar  

3. Laboratorium Kesehatan ( seperti Pramita – nama di ganti  Pro-Medika Lab)  

4. Ada Sebuah Holding Company yang menangani beberapa Laboratorium Kesehatan 

5. Hotel  Kecil   

6. Hotel Sedang  

7. Hotel Besar  

8. Holding Company Perusahaan Jasa Hotel + ilustrasi beberapa hotel yang di kelola 

9. Sebuah Toserba kecil seperti toko tujuh belas ( Nama di Ubah  De Lima Belas ) 

10. De Lima Belas Mart  sebesar Yogya Dept Store  

11. Holding Company De Lima Belas Mart ( Ada bangunan Holdingnya, lalu ada cabang-cabangnya) 

12. Bank – BPR Rakyat Sejahtera  

13. Bank BPD Jawa Baru  

14. Bank Jawa Baru pusat – membawahi  beberapa Bank Daerah  

15. Perusahaan Provider Jaringan  PT Indonetwork  Cabang Jawa Barat  

16. Perusahaan Provider Jaringan  PT Indonetwork  Pusat 

17. Jasa Transportasi dan Penyewaan Alat Cipa-Galau   

a. Divisi  Travel  BalikPapan – Samarinda 
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b. Divisi  Travel Bandung – Jakarta  

c. Divisi  Taxi  

d. Divisi  Sewa Mobil Pribadi  

e. Divisi  Sewa Alat Berat  

f. Divisi SDM  

g. Divisi Keuangan  

h. Divisi Bengkel  

i. Divisi Pengelolaan Penanaman Modal 

 

Aktivitas  Sehari-hari  

1. Melihat Saldo rekening di Bank  melalui Laptop dengan ekspresi senang di ruang  kerja di rumah 

2. Melihat Saldo rekening di Bank melalui Laptop  dengan ekspresi  Sedih di ruang  kerja di rumah 

3. Melihat Saldo rekening Bank melalui Laptop dengan ekspresi takut di ruang  kerja di rumah 

 

 

Aktivitas Bekerja  

1. Ikut Briefing ( Player duduk di meja lingkar, ada 5 orang lain, da nada satu pembicara sedang berdiri 

berbicara dengan latar belakang Slide bertuliskan  Skema Relasi Basis Data PT XXXX ) 

2. Melihat daftar email hari itu dengan Subject  “Request Information”  

( player dari belakang, laptop, zoom isi laptop berupa  daftar email , [From, Subject= Request 

Information, Jam kirim] 

3. Membaca Email  tugas atau permintaan( player dari belakang, laptop, zoom isi laptop berupa email ,  

Isi datanya Tanggal ….., From … , Subject : ………… ,  Isi email : Soal ) 

4. Melihat tumpukan surat di meja kerjanya  

5. Mencermati isi sebuah surat  ( player, duduk dimeja , membaca surat, ada space untuk menampilkan 

isi surat )  

6. Mendengarkan Permintaan User di divisi X  ( Player,  duduk berhadapan dengan seorang staf 

menggunakan meja kerja, dengan latar belakang tulisan Divisi XXXX PT XXXX  )   

7. Mendengarkan Permintaan Pimpinan  ( Player , duduk di depan meja Direktur / Bos Besar  dengan 

suasana kantor. Ada space untuk meletakkan tulisan apa ttg apa yang diomongkan bos besar) 

8. Mendengarkan permintaan Forum-1 ( player duduk bersama dengan beberapa orang di meja rapat , 

sedang menyimak pembicaraan, di depannya ada laptop yang menyala) 

9. Mendengarkan permintaan Forum-2 ( player duduk bersama dengan beberapa orang di meja rapat , 

sedang sibuk menulis di laptop yang menyala)  

10. Dipanggil Bos Besar dan Dimarahi  ( player menunduk , duduk didepan meja Direktur/Bos besar 

dengan ekspresi marah)  

11. Di datangi Bos Besar di mejanya dan dimarahi  

12. Membaca surat pemecatan di rumah  

13. Membaca surat pemecatan di kantor  
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Sedang beristirahat sejenak 

 

Ambil permintaan client yang tertumpuk diata meja 

 

Mencermati Permintaan client 
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Mengkonsep solusi 

 

 

Menyimpan kertas kerja 

 

Bekerja dengan komputernya 
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Diskusi dengan client 

 

 

 

5.6 RANCANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SQL BERBASIS GAME 
Game Based  e-Learning untuk  Pembelajaran SQL  

Learning Outcome 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi sebuah  basis data  

2. Mahasiswa mampu  menjelaskan  apa 6 paragraf  SQL-Select  terkait dengan kata kunci dan 

variasi ekpresi yang mengisinya  dengan benar dan rinci  

3. Mahasiswa mampu menjelaskan sintaks dan semantic dari SQL – Insert dan Update 

4. Mahasiswa mampu menyebutkan secara akurat  apa hasil dari suatu perintah SQL ketika 

diterapkan pada suatu Skema relasi yang telah berisi data,  minimal dari sebuah database yang 

berisi dua entity set  dan satu relationship set  

5. Mahasiswa mampu  menyusun SQL  untuk sebuah kasus permintaan informasi yang diambil dari 

diagram E-R  atau Skema relasi  dalam minimal 5 konteks organisasi,   dengan benar.  

Silabus  

1. Struktur Basis Data  

2. Sintaks SQL standar ANSI dan Standar MySQL  

3. Semantik dari SQL – Select dikaitkan dengan  operasi aljabar relasional kalkulus terhadap 

himpunan  

4. Semantik dari SQL insert dan Update  

5. Semantik dari fungsi-fungsi pembentuk ekspresi  

6. Diagram E-R dan Skema relasi untuk  5 konteks organisasi , yakni  
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a. Sistem Akademik  Perguruan TInggi  ( Perwalian , Perkuliahan, dan Nilai )  

b. Asuransi Mobil  

c. Klub Sepak Bola  

d. Rumah Sakit  

e. Bank  

 

 

PENERAPAN  GAMIFICATION 

Siswa / Pembelajar adalah seorang professional dalam bidang  basis data, dan nama profesinya disebut 

sebagai DBA. Performance Indikator seorang professional diukur berdasarkan gabungan antara 

martabat  + aset + kebaikan.  Berikutnya dilakukan maping dari nilai pada performance indicator ke  

grade nilai A.. E.  

Martabat seorang pemain ditentukan berdasarkan  pekerjaan  atau pendidikannya.  Ada dua pilihan 

pekerjaan, yakni sebagai  IT professional yang waktu bekerjanya bebas dan Karyawan perusahaan pada 

bagian IT Support yang bekerjanya setiap hari dan harus menyerahkan hasil bekerjanya.  Untuk setiap 

jenis pekerjaan ada rancangan jalur karir.   

Variabel martabat diambil berdasarkan pada level kebutuhan untuk aktualisasi diri teori Maslow 

 

 

 
 

Variabel kedua adalah Aset, yang diklasifikasi menjadi dua, yakni uang yang ada direkening dan rumah 

beserta perabotnya yang semula juga dibeli dengan uang atau  dari hadiah serta bonus.  Untuk bisa 
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mendapatkan uang, maka pemain harus bekerja .  Variabel ini  diambil berdasarkan kebutuhan manusia 

level fisik dan rasa aman menurut teori maslow  

Variabel ketiga penentu performance seorang player adalah kebaikan yang dilakukan. Akan disediakan 

beberapa aktivitas yang merupakan ekspresi dari sikap altruis seorang manusia. Diantaranya adalah  

memberikan penjelasan kepada teman atau bawahan , memberikan referensi kepada orang lain ketika 

ada ujian  penerimaan calon pegawai.  Jika dilihat berdasarkan teori maslow, maka variabel ini 

merupakan  pemenuhan terhadap kebutuhuan spritualisme . 

Variabel keempat adalah kesehatan. Player perlu diedukasi untuk hidup sehat. Aktivitas di dalam game 

yang relevan dengan tingkat kesehatan adalah makanan yang dipilih ( jika ingat makan) dan alokasi 

waktu untuk olah raga.   

 

MARTABAT  

Mekanisme penilaian untuk martabat  dapat dilihat pada gambar  berikut.  DI dalam game didefinisikan 

cascading dari materi menjadi level-level.  Berikutnya dilakukan maping dengan  level dari kompleksitas 

proyek dan level dari Posisi sebagai karyawan.   
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Peta status berisi aturan mengenai  level pekerjaan,  yakni berisi detil dari prasyarat dan dampaknya 

pada kehidupan.  Aturan ini diinstansiasi dengan daftar perusahaan dan posisi jabatan yang bisa diambil 

pemain  atau juga daftar proyek yang bisa diikuti . Setiap persoalan yang ada dalam sebuah posisi atau 

sebuah proyek memiliki relasi dengan  bantuan belajar.  ( Hal ini terkait dengan gambar model 

konseptual , dimana belajar  diwujudkan dalam aktivitas bekerja , dan mencari pengetahuan adalah 

kebutuhan untuk menunjang kesuksesan dalam bekerja) 

Pada bagian prasyarat melibatkan variabel tentang  kuantitas dan kualitas bekerja, serta daily life activity 

yang dilakukan player, yakni berupa  kebaikan yang dilakukan, tingkat kesehatan  dan sertifikat pelatihan 

yang diperoleh setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk memahami suatu topic materi.  

Kebaikan adalah point yang dikumpulkan akibat kegiatan kehidupan sehari-hari yang dipilih oleh player. 

Makin banyak kebaikannya, maka keberuntungannya untuk mendapatkan tawaran pekerjaan yang 

sesuai dengan ketrampilannya makin tinggi. Sebuah pekerjaan juga mensyaratkan kondisi kesehatan 

tertentu. Atau kondisi kesehatan akan menimbulkan dampak pemain tidak bisa beraktifitas bekerja pada 

satu atau beberapa hari. Player hanya tidur dirumah.  
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Untuk melakukan kebaikan selalu dibutuhkan pengorbanan berupa waktu dan uang. Uang didapatkan 

oleh player melalui pekerjaan yang dilakukan. Untuk menjaga kesehatan player butuh istirahat dan 

makan. Istirahat memerlukan pengorbanan waktu dan makan membutuhkan sejumlah uang.  

Player dapat membeli rumah baru atau meningkatkan kualitas rumah yang lama dengan 

membelanjakan  uang yang dimilikinya.   

 

Level Materi Jumlah 
Tabel 

Materi Bentuk 
Requirement 

Level 1A 3 1. SQL-Select  3 paragraf, tanpa Join 
2. Fungsi Statistik 
3. Varian Kondisi untuk Proyeksi dan Seleksi  

Bahasa Teknis 
Tabel diberi tahu 

Level 1B 3 1. SQL-Select  3 paragraf , Join 2 tabel 
2. Fungsi Statistik 
3. Varian Kondisi untuk Proyeksi dan Seleksi  

Bahasa Alami 
Tabel diberi tahu 

Level 1C 3 1. SQL-Select  3 paragraf , Join 3 tabel 
2. Fungsi Statistik 
3. Varian Kondisi untuk Proyeksi dan Seleksi  

Bahasa Alami 
Tabel memilih 
sendiri 

Level 2A 5-7 1. SQL-Select  5 Paragraf (tanpa Having) 
2. Fungsi Statistik dan Date 
3. Varian Kondisi untuk Seleksi , operator in / not in 

digabung dengan SQL bersarang  

Bahasa Teknis 

Level 2B 5-7 1. SQL-Select  5 Paragraf (tanpa Having) 
2. Fungsi Statistik dan Date 
3.  Varian Kondisi untuk Seleksi , operator in / not in 

digabung dengan SQL bersarang 

Bahasa Alami 

Level 3A 5-7 1. SQL Update digabung dengan seleksi varian kondisi 
, fungsi date - time 

2. SQL  Insert dengan nilai penuh da nada yang NULL 

Bahasa Teknis 

Level 3B  1. SQL Update digabung dengan seleksi varian kondisi  
2. Fungsi Statistik Date-Time 
3. SQL  Insert dengan nilai penuh da nada yang NULL 

Bahasa Alami 

Level 4 5-7 1. SQL – Select  membedakan  Where dan Having   Bahasa Alami 

Level 5 5-7 SQL Select Nested pada bagian proyeksi  Bahasa Alami 

Level 6 8-10 Kompilasi dari semua materi Bahasa Almi  

 

Maping pada proyek  

Level Materi Level Proyek Waktu  Honor/ 
Unit Problem 

Level 1A Level 1A 2 Minggu 50 Point 

Level 1B Level 1B 2 Minggu 75 point 

Level 1C Level 1C 1  Minggu 100 point 

Level 2A Level 2A 2 Minggu 100 point 
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Level 2B Level 2B 1 Minggu 125 point 

Level 3A Level 3A 1 Minggu 150 point 

Level 3B Level 3B 1 Minggu 175 point 

Level 4 Level 4 1 Minggu 200 point 

Level 5 Level 5 2 Minggu 250 point 

Level 6 Level 6 2 Minggu 300 point 

 

Maping ke Staf  

Posisi Pengalaman State Awal  Kinerja Naik Ke Level Naik ke Posisi 

Staf 0    Fresh Graduate Null 1A Staf 

Staf 2   1A Good 1B Staf 

Staf 6   1B Good 1C Staf 

Staf 8  1C Good 2A Staf 

Staf 10 2A Good 2B Supervisor 

Supervisor 12 2B Good 3A Supervisor 

Supervisor 14 3A Good 3B Supervisor 

Supervisor 16 3B Good 4 Supervisor 

Supervisor 18 4 Good 5 Manajer 

Manajer 20 5 Good 6 Manajer 

 

 

5.7 Bahan Ajar SQL 
PT Selamat  , adalah sebuah perusahaan rental mobil . Mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan 

disewakan dengan harga tertentu yang sudah diketahui pelanggannya, meski tidak menutup 

kemungkinan pemiliknya memberikan harga khusus.  

PT Selamat  juga menyediakan jasa sopir. Namun ia juga membolehkan pelanggan menyewa mobil 

tanpa sopir.  Penyewa,  diminta meninggalkan KTP  nya di perusahaan jika menyewa mobil tanpa sopir.  

Pembayaran biaya sewa dilakukan sebelum mobil dibawa oleh penyewa.  Pemesanan diperlakukan 

sama dengan menyewa secara langsung. Artinya, mobil bisa dibooking jika pelanggan sudah melakukan 

pembayaran  lunas sesuai biaya sewa. 

  

 

Learning outcome  

Level A  : Mahasiswa mampu  menerapkan SQL  6  paragraf dan fungsi  agregrasi  berdasarkan data dari 

satu tabel  

Level B  : Mahasiswa mampu menerapkan SQL 6 paragaraf dan fungsi agregasi berdasarkan  data dari 

tiga tabel yang saling berelasi , disebutkan tabel sumbernya 
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Level C : Mahasiswa mampu menerapkan SQL 6 paragraf + berdasarkan  data dari empat tabel yang 

saling berelasi 

 

Level A 

 

 

 

 

Kode  Deskripsi Task 
Persoalan dalam Natural Language Persoalan dan Technical 

Language 

I.a.1 : 
Proyeksi Semua Kolom 

Pemilik Perusahaan ingin mengetahui  
detil informasi tentang seluruh mobil 
yang dimiliki oleh perusahaan 

 
Tampilkan isi seluruh kolom dan 
baris tabel mobil  

I.a.2 : 
Proyeksi 1 Kolom 

Sebuah perusahaan dealer Mobil 
rekanan perusahaan, ingin mengetahui 
Pabrikan mobil apa saja yang  mobilnya 
dipakai PT Selamat 

Tampilkan Kolom Nama Pabrikan 
dari mobil-mobil yang dimiliki oleh 
PT Selamat 

I.a.3 : 
Proyeksi  n Kolom 

Seorang pelanggan ingin mendapatkan 
informasi tentang mobil apa saja yang 
bisa dia sewa dari PT  Selamat 

Tampilkan Kolom Nama Pabrikan 
dan Merk Mobil dari semua mobil 
yang dimiliki PT Selamat  

I.a.4 : 

Proyeksi dengan distinct 

Sebuah perusahaan dealer Mobil 
rekanan perusahaan, ingin mengetahui 
Pabrikan mobil apa saja yang  mobilnya 
dipakai PT Selamat  (  satu nama 
pabrikan  hanya boleh muncul satu  kali) 

Tampilkan Kolom Nama Pabrikan 
dari mobil-mobil yang dimiliki oleh 
PT Selamat, namun jangan 
sampai pabrikan yang sama 
ditampilkan lebih dari satu kali 

I.a.5 : Proyeksi dengan ekspresi   

I.a.6 : 
Proyeksi campuran antara kolom 

dengan ekspresi 

Pemilik perusahaan ingin mengetahui 
daftar tariff mobil yang disewakannya, 
jika  tarif sewa dinaikkan Rp 35.000  

Tampilkan kolom No_polisi, Merk, 
tahun_beli  dan  ekspresi dengan 
nama  tarif_baru  ( harga + 
kenaikannya = 35000)  

I.b.1 : Proyeksi dengan fungsi agregasi 

count (thd string) 

Pemilik perusahaan ingin tahu, 
berapakah jumlah mobil yang di miliki 
oleh perusahaan pada saat ini 

Tampilkan  sebuah angka yang 
merepresentasikan banyaknya 
(counting)  baris dari tabel mobil   

I.b.2 : Proyeksi dengan fungsi agregasi 

count (thd numerik) 

  

I.b.3 : Proyeksi dengan fungsi agregasi 

sum (thd string) 

  

I.b.4 : 
Proyeksi dengan fungsi agregasi 

sum (thd numerik) 

Pemilik Perusahaan ingin tahu, 
seandainya semua mobil keluar  (  
disewa) pada hari  tertentu, maka 
berapakah pendapatan perusahaan 

Tampilkan jumlah dari  kolom 
harga sewa  
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Kode  Deskripsi Task 
Persoalan dalam Natural Language Persoalan dan Technical 

Language 

dengan tarif lama  

I.b.5 : Proyeksi dengan fungsi agregasi avg 

(thd string) 

  

I.b.6 : Proyeksi dengan fungsi agregasi avg 

(thd numerik) 

Pemilik perusahaan ingin mengetahui 
jika dirata-rata, berapakah harga sewa 
dari mobil  di PT Selamat 

Tampilkan  kolom harga sewa 
dengan menggunakan fungsi 
average 

I.b.7 : Proyeksi dengan fungsi agregasi 

max (thd string) 

Seorang pelanggan ingin tahu, berapa 
harga sewa mobil yang termahal 

Tampilkan  kolom harga sewa 
dengan menggunakan fungsi  Max 

I.b.8 : Proyeksi dengan fungsi agregasi 

max (thd numerik) 

  

I.b.9 : Proyeksi dengan fungsi agregasi min 

(thd string) 

  

I.b.10 : Proyeksi dengan fungsi agregasi min 

(thd numerik) 

Seorang pelanggan ingin tahu, berapa 
harga sewa mobil yang termurah 

Tampilkan  kolom harga sewa 
dengan menggunakan fungsi  Min 

I.c.1 : 
Seleksi 1 kriteria operator = tipe 

string 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
daftar dari mobil yang disewakan, yaitu 
yang berjenis  „ SEDAN” 

Tampilkan kolom nopolisi, 
pabrikan, tanggalbeli, jenis, merk, 
warna, hargasewa  dan kriteria 
bahwa yang tampil hanya yang 
jenisnya =“Sedan” 

I.c.2 : 
Seleksi 1 kriteria operator = tipe 

integer 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya 350 ribu 

Tampilkan kolom nopolisi, 
pabrikan, tanggalbeli, jenis, merk, 
warna, hargasewa  dan kriteria 
bahwa yang tampil hanya yang 
harga sewanya < 350000 

I.c.3 : 
Seleksi 1 kriteria operator <> tipe 

string 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
daftar dari mobil yang disewakan, yaitu 
yang berjenis  bukan  „ SEDAN” 

Tampilkan kolom nopolisi, 
pabrikan, tanggalbeli, jenis, merk, 
warna, hargasewa  dan kriteria 
bahwa yang tampil hanya yang 
jenisnya <>“Sedan” 

I.c.4 : 
Seleksi 1 kriteria operator <> tipe 

integer 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya  tidak sama dengan 
350 ribu 

Tampilkan kolom nopolisi, 
pabrikan, tanggalbeli, jenis, merk, 
warna, hargasewa  dan kriteria 
bahwa yang tampil hanya yang  
harga sewanya <> 350000 

I.c.5 : Seleksi 1 kriteria operator > tipe 

string 

  

I.c.6 : 
Seleksi 1 kriteria operator > tipe 

integer 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya  lebih besar dari 
500 ribu 

Tampilkan kolom nopolisi, 
pabrikan, tanggalbeli, jenis, merk, 
warna, hargasewa  dan kriteria 
bahwa yang tampil hanya yang 
harga _sewa > 500 000 

I.c.7 : Seleksi 1 kriteria operator < tipe 

string 

  

I.c.8 : 
Seleksi 1 kriteria operator < tipe 

integer 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya  kurang dari 500 
ribu 

Tampilkan kolom nopolisi, 
pabrikan, tanggalbeli, jenis, merk, 
warna, hargasewa  dan kriteria 
bahwa yang tampil hanya yang 
harga _sewa < 500 000 

I.c.9 : Seleksi 1 kriteria operator like full 

string 

  

I.c.10 : Seleksi 1 kriteria operator like 

menggunakan %di depan string 

  

I.c.11 : Seleksi 1 kriteria operator like 

menggunakan % di belakang string 

  

I.c.12 : Seleksi 1 kriteria operator like 

menggunakan % di depan dan 

dibelakang string 

  

I.c.13 : 

Seleksi 2 kriteria dengan AND 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya  kurang dari 500 
ribu dan buatan toyota 

Tampilkan kolom nopolisi, 
pabrikan, tanggalbeli, jenis, merk, 
warna, hargasewa  dan kriteria 
bahwa yang tampil hanya yang 
harga _sewa <  500 000 and 
pabrikan = „toyota‟ 

I.c.15 : 
Seleksi 2 kriteria dengan OR 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya  kurang dari 500 
ribu atau  buatan toyota 
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Kode  Deskripsi Task 
Persoalan dalam Natural Language Persoalan dan Technical 

Language 

I.c.16 : 

Seleksi 3 kriteria dengan AND 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya  kurang dari 500 
ribu dan buatan Toyota dan tahun 
belinya lebih besar dari 2011 

 

I.c.17 : 
Seleksi 3 kriteria dengan OR 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang tahun belinya 2012 atau 2013 

 

I.c.18 : 
Seleksi 3 kriteria campuran antara 

AND dan OR 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yaitu 
yang harga sewanya  kurang dari buatan 
Toyota dan yang tahun belinya 2013 
atau 2012 

 

I.c.19 : 
Seleksi dengan operator between 

Seorang pelanggan ingin mengetahui 
informasi mobil yang disewakan, yang 
tahun belinya antara 2011 dan  2013 

 

Bridg

e.1.a 

: Campuran proyeksi dan seleksi 

sederhana 

Pemilik Perusahaan ingin mengecek tarif 
sewa dari mobil  bukan Toyota  yang 
dimilikinya 

 

Bridg

e.1.b 

: 
Campuran proyeksi dan seleksi 

cukup rumit 

Pemilik perusahaan minta nomor polisi 
mobil yang bulan belinya  adalah bulan 
sekarang. Dia ingin mengecek masa 
berlakunya STNK 

 

Bridg

e.1.c 

: 
Campuran proyeksi dan seleksi 

sangat rumit 

Seorang rekanan dari PT Toyota ingin 
survey kesukaan pelanggan terhadap 
produk berdasarkan warna- merk.  Dia 
hanya meneliti mobil produk Toyota saja 
dan pembeliannya tahun 2012. 

 

I.d.1 : Proyeksi dengan SUM untuk group 

berdasarkan 1 atribut tanpa where 

  

I.d.2 : Proyeksi dengan SUM untuk group 

berdasarkan 2 atribut tanpa where 

  

I.d.3 : Proyeksi dengan Count untuk group 

berdasarkan 1 atribut tanpa where 

Pemilik perusahaan meminta laporan  
jumlah mobil berdasarkan  pabrikan 
pembuatnya 

 

I.d.4 : Proyeksi dengan SUM untuk group 

berdasarkan 1 atribut dengan where 

sederhana 

  

I.d.5 : Proyeksi dengan Count untuk group 

berdasarkan 1 atribut dengan where 

sederhana 

Pemilik perusahaan meminta laporan  
jumlah mobil berdasarkan  tahun beli 
hanya untuk mobil yang harga sewanya 
diatas 500 ribu 

 

I.e.1 : 
Proyeksi dengan SUM/Count untuk 

group berdasarkan 1 atribut tanpa 

where dengan having 

Pemilik perusahaan meminta laporan  
jumlah mobil berdasarkan  tahun beli, 
namun yang ditampilkan hanya yang  
pada tahun tersebut pembelianya lebih 
dari satu 

 

I.e.2 : 
Proyeksi dengan SUM/Count  untuk 

group berdasarkan 1 atribut dengan 

where dengan having 

Pemilik perusahaan meminta laporan  
jumlah mobil berdasarkan  tahun beli, 
namun yang ditampilkan hanya yang  
pada tahun tersebut pembelianya lebih 
dari satu 

 

I.e.3 : Proyeksi tanpa fungsi agregasi untuk 

group berdasarkan 1 atribut tanpa 

where 

Menyadarkan error  

Bridg

e.2.a 

: Proyeksi dengan fungsi Max untuk 

group dengan having 

  

Bridg

e.2.b 

: Proyeksi dengan fungsi Min untuk 

group dengan having 

  

IV.a.

1 

: 
Insert record dengan dengan atribut 

lengkap 

Perusahaan membeli sebuah mobil baru, 
no polisinya D 4444 BCL buatan Toyota 
merk avanza , putih warnanya, tanggal 
belinya 29 oktober 2013, harga belinya 
180 juta 

 

IV.a. : Insert record dengan atribut tidak Perusahaan membeli sebuah mobil baru,  
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2 lengkap yang nomor polisinya D4445 BCL buatan 
Toyota  . Data lain belum di dapatkan 

IV.a.

3 

: Insert beberapa record ke sebuah 

tabel hasil dari query 

  

IV.b.

1 

: Delete beberapa record dari sebuah 

tabel dengan kriteria 

Mobil yang  dibeli sebelum tahun 2010 
diminta dihapuskan dari data 
perusahaan 

 

IV.c.1 : Update satu field tanpa kriteria    

IV.c.2 

IV.c.3 

: 

: 

Update satu field dengan kriteria 

Update satu field dengan kriteria 

complex 

Update beberapa field dengan 

kriteria 

Perusahaan memiliki kebijakan baru, 
yakni Harga sewa untuk mobil buatan 
Honda dinaikkan Rp 25.000  

 

 

 

 

 Level B  
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Konteks Perkuliahan 

Dosen 

  

Mata_ Kuliah  

 

KRS 
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Mahasiswa 

 

Jadwal 

 

  



 

Laporan Penelitian 
Hibah Bersaing 
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5.7 Publikasi Ilmiah  
Berdasarkan tulisan ini telah ditulis dua buah makalah dalam seminat internasional dan seminar 

nasional . Berikut adalah capture dari acceptance letter 
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