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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Metodologi Penelitian 

Tahapan metode yang dilaksanakan untuk melakukan penelitian ini antara 

lain: 

a. Analisis Kebutuhan 

Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan penelitian. Akan 

ditentukan penggunaan software dan hardware yang akan menunjang proses 

penelitian. Selain itu, dilakukan analisis mengenai kebutuhan web yang menjadi 

sarana pengujian penelitian ini. 

b. Telaah Literatur 

Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penerapan metode gamifikasi 

pada rekayasa kebutuhan akan dibaca dan dipelajari. Software engineering, 

requirements engineering, user story, gamifikasi, dan NLP adalah teori-teori 

tersebut. 

c. Perancangan dan Pemrograman Sistem 

Penelitian ini akan menggunakan framework gamifikasi oleh Werbach dan 

Hunter berbasis website. Fitur-fitur dan elemen yang ada pada penelitian ini akan 

dibangun berdasarkan framework tersebut. Metode gamifikasi juga diterapkan pada 

pengumpulan user stories dan menggunakan Natural Language Processing (NLP) 

khusus pada tahapan stemming sebagai langkah untuk mencegah pengumpulan user 

stories yang tidak sesuai kriteria. Segala yang berhubungan dengan desain 
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antarmuka dan fitur-fitur yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian juga akan 

dibangun pada tahap ini. 

d. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem akan dilakukan dengan metode studi lapangan yaitu 

meminta mahasiswa UMN untuk menggunakan website dengan metode gamifikasi 

sebagai sarana penulisan user stories untuk website MyUMN(www.my.umn.ac.id) 

dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk mengisi 

kuesioner mengenai tingkat penerimaan mahasiswa saat menggunakan website 

yang telah digamifikasi tersebut. 

e. Analisis hasil pengujian 

Data yang didapat dari kuesioner kemudian dianalisis agar didapatkan hasil 

yang mencerminkan hasil dari penelitian ini. 

f. Konsultasi dan Penulisan 

Tahapan ini dilakukan agar penelitian ini terdokumentasi dan menjadi 

sarana ilmu pengetahuan. Diharapkan dengan saran yang diberikan, penelitian ini 

dapat terus dikembangkan dan berguna bagi masyarakat luas. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data  

Pada tahap pengembangan sistem, pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan pembelajaran dokumentasi dari buku, jurnal, dan sumber-sumber 

terpercaya lainnya. Data tersebut berperan sebagai acuan dalam menentukan 

elemen-elemen gamifikasi yang akan digunakan dalam sistem. Saat tahap 

pengujian, dilakukan field study atau studi lapangan dengan cara meminta 

pengguna untuk menggunakan aplikasi web dalam periode waktu tertentu. Setelah 
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itu pengguna diminta mengisi kuesioner dalam bentuk Skala Likert. Skala Likert 

dipilih karena data yang bersifat kualitatif dapat dikuantisasi untuk kepentingan 

analisis selanjutnya. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel saat tahap pengujian adalah purposive 

sampling karena purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi dan 

memilih individu ataupun kelompok yang ahli dan mengenal baik suatu fenomena 

tertentu (Creswell and Clark, 2011). Selain itu menurut Etikan (2016), purposive 

sampling digunakan untuk memilih orang-orang dengan karakteristik tertentu yang 

dapat membantu dalam suatu penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013), ukuran sampel 

yang diperlukan adalah paling sedikit 30 responden.  

3.4 Analisis Gamifikasi 

 Menurut Werbach dan Hunter (2012)  implementasi gamifikasi paling baik 

dilakukan dalam enam tahapan yang dikenal dengan sebutan Six Steps to 

Gamification.  

a) Define business objectives 

Tujuan utama dibangunnya aplikasi ini adalah meningkatkan minat 

pengguna untuk memberikan user requirements maupun feedback terhadap suatu 

sistem tertentu.  

b) Delineate target behaviors 

Aksi-aksi yang harus dilakukan pengguna pada aplikasi web ini akan 

dijelaskan sebagai berikut. 
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- Pengguna melakukan aksi sign up untuk mendaftarkan diri agar dapat 

mengakses fitur-fitur yang telah disediakan. Banyaknya orang yang mendaftar 

dapat diukur dengan melihat jumlah pengguna di database. 

- Pengguna memasukkan user requirements dengan format user stories ke 

dalam kolom yang telah disediakan. Banyaknya user requirements dapat diukur 

dengan melihat jumlah user stories yang terkumpul. 

- Pengguna membandingkan peringkat dirinya dengan orang lain melalui 

fitur leader board. Peringkat dapat diukur dengan jumlah poin yang dimiliki setiap 

pengguna. Melalui fitur ini rasa kompetitif pengguna dapat meningkat sehingga 

pengguna akan berusaha mengumpulkan poin terus menerus. 

- Pengguna mengumpulkan lencana sebagai tanda pencapaian suatu usaha 

tertentu. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada jumlah badges yang telah 

didapatkan pengguna pada halaman profil. Pengguna dapat mengumpulkan lencana 

apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang berkaitan dengan keaktifan 

pengguna dalam menggunakan aplikasi web. 

- Pengguna menjalankan misi tertentu untuk mendapatkan reward yang telah 

ditentukan. Hal ini dapat diukur dengan melihat jumlah misi yang telah diselesaikan 

oleh pengguna. 

c) Describe your players 

Pengguna dari aplikasi web ini adalah user pada sistem tertentu yang ingin 

mengumpulkan user requirements. Aplikasi web menyediakan fitur-fitur untuk 

keempat tipe pemain yaitu leaderboard dan badges untuk pemain tipe achievers, 
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quest dan content unlocking untuk pemain tipe explorers, leaderboard untuk 

pemain tipe killers, dan gifting untuk tipe socializers. 

d) Devise activity cycles 

Aktivitas pada aplikasi web dibagi menjadi dua siklus yaitu engagement 

loops dan progression stairs. 

- Engagement Loops 

Siklus ini dibagi menjadi tiga tahapan, pada tahapan motivation pengguna 

dapat melihat leaderboard untuk melihat peringkat pengguna, dapat memilih dan 

membeli avatar, serta mendapatkan badges. Pada tahapan action pengguna dapat 

mengumpulkan user stories dan menyelesaikan quest yang diberikan. Pada tahapan 

feedback pengguna menerima rewards dalam bentuk poin yang digunakan untuk 

menaikkan level dan coins untuk ditukarkan dengan barang virtual yang dijual. 

- Progression Stairs 

Tingkatan dari setiap pengguna digambarkan menggunakan level. Pengguna 

dapat menaikkan level apabila berhasil mengumpulkan poin dalam jumlah tertentu. 

Semakin tinggi level, poin yang harus dikumpulkan pengguna juga semakin 

meningkat. Selain itu, semakin tinggi level maka semakin banyak barang virtual 

yang dapat dimiliki oleh pengguna. 

e) Don’t forget the fun 

Pengguna harus merasa tertarik dan senang saat menggunakan sistem 

sehingga pengguna termotivasi untuk menggunakan sistem kembali. Aspek game 

yang memotivasi pengguna dijabarkan sebagai berikut. 
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- Achievements, tipe pemain achiever harus memiliki tujuan tertentu agar 

terus termotivasi menggunakan sistem. 

- Badges, tipe pemain achiever termotivasi untuk mengumpulkan semua 

badge yang ada. 

- Content unlocking, tipe pemain explorer termotivasi ketika ada hal-hal baru 

dalam sistem yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. 

- Gifting, tipe pemain socializer merasa senang dapat memberikan sesuatu 

kepada pemain lain, dalam sistem ini gifting direpresentasikan saat pemain 

memberikan coins untuk pemain lainnya. 

- Leaderboards, tipe pemain killer ingin mengalahkan pemain lainnya, 

dengan adanya leaderboards pemain merasa senang apabila telah berhasil 

mengalahkan pemain lainnya dan menduduki peringkat yang tinggi. 

- Quest, tipe pemain achievers termotivasi untuk menyelesaikan semua quest 

yang ada dan pemain explorer akan termotivasi ketika ada quest baru yang 

muncul dalam sistem.  

f) Deploy the appropriate tools 

Sistem yang akan dibuat adalah aplikasi berbasis web menggunakan 

framework Laravel. Pengguna harus melakukan proses sign in agar dapat 

mengakses seluruh fitur yang ada, apabila pengguna belum memiliki akun maka 

pengguna harus melakukan proses sign up terlebih dahulu. Fitur utama yang 

disediakan untuk pengguna adalah fitur untuk melakukan pengumpulan user 

requirements menggunakan user stories dan fitur pengaturan profile.  
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Fitur-fitur lainnya merupakan representasi dari elemen-elemen gamifikasi 

yang digunakan. Elemen dynamics yang dapat diwujudkan adalah sebagai berikut. 

1. Constraint 

Batasan-batasan utama dalam sistem ini adalah: 

- Pengguna mendapatkan poin dan coins apabila user stories yang 

dikumpulkan dianggap memenuhi kriteria. 

- Pendaftaran pengguna menggunakan email yang bersifat unik, sehingga 

satu email hanya berlaku untuk satu akun. 

2. Emotions 

Emosi yang dirasakan pengguna saat menggunakan fitur pada sistem adalah 

sebagai berikut: 

- Pengguna ingin berkompetisi untuk mendapatkan peringkat tinggi pada 

leaderboard. 

- Pengguna merasa senang jika telah mendapat peringkat tinggi pada 

leaderboard. 

- Pengguna tertarik untuk membeli virtual goods yang ada pada sistem. 

- Pengguna merasa senang jika berhasil mendapatkan badges. 

- Pengguna tertarik untuk mengubah avatar yang dimilikinya. 

- Pengguna merasa senang apabila dapat berbagi resource berupa coins 

kepada pemain lain. 

- Pengguna tertantang untuk mencapai level tertentu agar dapat membeli 

barang yang sebelumnya dikunci. 
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3. Progression 

Perkembangan user dijabarkan sebagai berikut. 

- Menampilkan level pengguna. 

- Menampilkan total poin yang berhasil dikumpulkan untuk naik level. 

- Menampilkan coin yang berhasil didapat pengguna. 

- Menampilkan quest yang telah diselesaikan. 

- Menampilkan total badges yang sudah didapatkan pengguna. 

- Menampilkan barang virtual yang telah dimiliki pengguna. 

4. Relationship 

Interaksi yang dapat dilakukan antara pengguna adalah sebagai berikut. 

- Pengguna dapat melihat peringkat pengguna lain pada leaderboards 

- Pengguna dapat memberikan coins yang dimiliki kepada pengguna lainnya. 

Elemen mechanics yang diterapkan akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Challenges 

Elemen ini direpresentasikan melalui fitur quests dan badges yang dapat 

diselesaikan pengguna. 

2. Competition 

Elemen ini direpresentasikan dengan adanya fitur leaderboards. Pengguna 

bersaing satu sama lain agar dapat berada pada peringkat yang tinggi. 

3. Feedback 

Elemen ini diwujudkan melalui fitur notifikasi ketika terjadi suatu aksi 

tertentu seperti kenaikan level, mencapai peringkat tertentu pada leaderboards, 
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memperoleh badge, mengumpulkan user stories sesuai kriteria dan saat 

menyelesaikan quest tertentu. 

4. Resource Acquisition 

Elemen ini direpresentasikan melalui fitur badges yang dapat dikumpulkan 

dan fitur pembelian atribut avatar melalui virtual shop yang disediakan sistem. 

5. Rewards 

Elemen ini dapat diwujudkan dengan cara: 

- Memberikan poin untuk kenaikan level dan penentuan peringkat pada 

leaderboards 

- Koin untuk membeli virtual goods berupa kostum avatar 

- Mendapatkan badges 

- Content unlocking 

- Memberikan kostum untuk avatar 

6. Transactions 

Spesifik instansiasi dari elemen dynamics dan mechanics direpresentasikan 

menggunakan elemen components yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Achievements 

Pencapaian yang dapat diselesaikan oleh pengguna adalah sebagai berikut. 

- Pertama kali mengumpulkan user stories 

- Memberikan 10 user stories yang sesuai kriteria 

- Memberikan 25 user stories yang sesuai kriteria 

- Memberikan 50 user stories yang sesuai kriteria 

- Berhasil mencapai level 10 
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- Berhasil mencapai level 25 

- Berhasil mencapai level 50 

- Menyelesaikan lima quest 

- Menyelesaikan 10 quest 

- Menyelesaikan 20 quest 

- Membeli kostum avatar untuk pertama kali 

- Memiliki 3 kostum avatar 

- Memiliki 8 kostum avatar 

- Memiliki 15 kostum avatar 

- Menyelesaikan seluruh pencapaian 

2. Avatars 

Pengguna dapat memilih avatar dengan gender yang sesuai dan dapat 

melakukan kostumisasi avatar dengan cara membeli kostum pada virtual shop yang 

telah disediakan. 

3. Badges 

Elemen ini merupakan representasi visual apabila pengguna telah berhasil 

mencapai achievements tertentu. Badges yang telah dimiliki pengguna dapat dilihat 

pada bagian profile dan menu check badges. 

4. Collections 

Elemen ini diwujudkan dari list badges yang berhasil diselesaikan pengguna 

dan kostum avatar yang telah dimiliki pengguna. 
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5. Content Unlocking 

Pengguna hanya dapat membeli barang tertentu pada virtual shop jika telah 

berhasil mencapai suatu level. Barang yang dimaksud dalam sistem berupa kostum 

untuk avatar pengguna. 

6. Gifting 

Pengguna dapat memberikan koin yang dimilikinya kepada pengguna lain. 

7. Leaderboards 

Elemen ini direpresentasikan dengan menampilkan pengguna dari peringkat 

paling tinggi. Peringkat dihitung dari perolehan poin dan level yang telah 

dikumpulkan pengguna. 

8. Levels 

Setiap pengguna berada pada level satu saat pertama kali melakukan sign 

up pada sistem. Pengguna dapat naik level apabila sudah memiliki poin dengan 

jumlah tertentu. Semakin tinggi level pengguna maka semakin banyak poin yang 

dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya. Pada sistem ini level maksimum adalah 

level 50, apabila pengguna telah mencapai 50 maka pengguna tidak akan naik ke 

level selanjutnya tetapi poin yang didapatkan tetap diakumulasikan.  

9. Points 

Elemen poin digunakan untuk kenaikan level, poin dapat dikumpulkan 

dengan cara: 

- Mengumpulkan user stories yang sesuai dengan kriteria. 

- Mendapatkan badges tertentu. 

- Menyelesaikan quest yang disediakan. 
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- Membeli virtual goods. 

10. Quest 

Elemen ini direpresentasikan dengan tugas yang harus diselesaikan 

pengguna pada periode waktu tertentu, dengan menyelesaikan quest pengguna akan 

mendapatkan tambahan poin dan koin. 

11. Virtual Goods 

Barang virtual dalam sistem berupa koin yang dimiliki pengguna. Koin 

dapat digunakan untuk membeli barang yaitu kostum avatar. Pengguna 

mendapatkan koin apabila melakukan hal berikut: 

- Berhasil menaikkan level 

- Menyelesaikan quest yang diberikan 

- Mendapatkan badges  

3.5 Perancangan Sistem 

Penelitian ini dibuat menggunakan basis website dengan framework Laravel 

5.7 dan menggunakan MySQL untuk membangun database dari website. Untuk 

membuat website pengumpulan user stories dilakukan beberapa tahapan 

perancangan dimulai dari perancangan unified modeling language (UML) yang 

terdiri dari beberapa bagian meliput use case, activity diagram, sequence diagram, 

dan class diagram. Setelah itu tahap perancangan perancangan dilanjutkan dengan 

pembuatan entity relationship diagram, perancangan kuesioner evaluasi, 

perancangan tampilan antarmuka, dan perancangan aset-aset yang digunakan.  
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3.5.1 Use Case Diagram 

Use case diagram untuk website ini memiliki dua actor yaitu user dan 

admin. User terhubung dengan 11 use case meliputi sign up, validate account, 

manage personal info, sign in, sign out, give user stories, give coin, change avatar, 

check quest, check leaderboards, dan check badges. Sedangkan admin terhubung 

dengan tiga use case meliputi sign in, sign out, dan give score for user stories. 

Beberapa use case terhubung dengan use case lain dengan hubungan 

include, use case tersebut adalah sign up, manage personal info, dan sign in. Ketiga 

use case tersebut terhubung dengan use case validate data melalui proses include. 

Hal ini berarti bahwa use case validate data merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari ketiga use case lainnya. Hubungan include juga terjadi antara use 

case give score for user stories dan check reward. Use case check reward 

merupakan bagian di dalam use case give score for user stories. 

Hubungan extend juga terjadi antara use case sign in, give coin, dan change 

avatar dengan check reward. Use case check reward merupakan fungsionalitas 

tambahan untuk ketiga use case lainnya. Selain itu, pada use case buy avatar item 

dan change avatar item juga terjadi hubungan extend. Use case buy avatar item 

merupakan fungsionalitas tambahan untuk use case change avatar. Use case 

diagram secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram 

3.5.2 Activity Diagram 

Terdapat 14 activity diagram dalam perancangan website untuk 

mengumpulkan user stories menggunakan metode gamifikasi. Activity diagram 

berguna untuk menjelaskan lebih lanjut alur yang terjadi di dalam use case.  Berikut 

penjelasan untuk masing-masing diagram. 

Proses sign up dimulai ketika pengguna melakukan pengisian form 

pendaftaran, kemudian dilakukan pengecekan data pengguna. Jika data pengguna 

tidak sesuai maka dibuat error messages, jika data sesuai kriteria maka data 
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pengguna disimpan di database lalu sistem akan mengirim email untuk melakukan 

aktivasi akun. Activity diagram untuk sign up ditampilkan pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Activity Diagram Sign Up 

 Setelah melakukan proses sign up, pengguna dapat melakukan aktivasi 

dengan menekan link aktivasi yang terdapat dalam email yang telah dikirimkan. 

Link tersebut akan mengirimkan data berupa token yang akan divalidasi terlebih 

dahulu. Jika data tidak sesuai kriteria maka akan dibuat error message, jika data 

sesuai maka akan dilakukan pencocokan token yang dikirim dengan token yang 

pada data pengguna. Apabila token cocok maka status pengguna akan diubah 

menjadi aktif. Gambar 3.3 menampilkan gambar activity diagram validate account. 

 
Gambar 3.3 Activity Diagram Validate Account 
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 Pengguna dapat melakukan sign in dengan memasukkan email dan 

password. Data tersebut akan divalidasi lalu email dan password akan dicocokkan 

dengan data di database. Jika proses autentikasi berhasil maka akan dibuat session 

baru untuk pengguna dan pemeriksaan peran pengguna. Proses pemeriksaan quest 

dan badges juga dilakukan. Setelah itu akan terjadi proses check reward untuk 

mengetahui reward yang mungkin didapatkan pengguna. Gambar 3.4 menunjukkan 

activity diagram sign in. 

 
Gambar 3.4 Activity Diagram Sign In 

 Cara memperbarui data pengguna dapat dilakukan dengan mengisi edit user 

form, data yang dikumpulkan kemudian divalidasi. Setelah itu data akan diperbarui 

dan disimpan di database. Kemudian pengguna diarahkan ke halaman profile 
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pengguna untuk melihat perubahan yang berhasil dilakukan. Gambar 3.5 

menunjukkan activity diagram manage personal info. 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Manage Personal Info 

 Fitur utama yang dapat dilakukan pengguna adalah mengumpulkan user 

stories. Data dari form akan divalidasi kemudian dilakukan proses stemming dan 

pengecekkan user stories template. Jika sesuai maka user stories disimpan di 

database dan pengguna mendapat informasi bahwa user stories berhasil 

dikumpulkan. Activity diagram give user stories dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Activity Diagram Give User Stories 

Rancang bangun aplikasi..., Martha Saphira, FTI UMN, 2019



 

 

44 

 

 Terdapat subproses pada bagian check user stories template dimana user 

stories yang dikumpulkan pengguna akan di cek terlebih dahulu. Proses 

pengecekkan dimulai dengan mendapatkan data user role dari database, apabila 

user role yang dikumpulkan pengguna tidak terdapat dalam data user role dari 

database maka user stories dianggap tidak valid. Tahap selanjutnya akan dilakukan 

proses stemming yang merupakan salah satu tahapan pada proses NLP. 

 Tahap pertama dari proses stemming adalah memisahkan kalimat menjadi 

kata-kata tersendiri, kata-kata tersebut akan dicek apakah bersifat tunggal atau 

jamak. Jika kata-kata bersifat jamak maka akan dilakukan proses untuk mencari 

kata tunggal terlebih dahulu. Proses selanjutnya adalah mendapatkan kata-kata dari 

dictionary pada file yang telah disediakan. Apabila kata terdapat dalam dictionary 

maka kata diproses ke tahapan selanjutnya, jika tidak maka dilakukan pengecekkan 

dan penghapusan kata belakang. Jika kata masih belum ditemukan pada dictionary, 

maka dilakukan pengecekkan kata depan. Kata yang masih belum ditemukan dalam 

dictionary akan diolah lagi dengan tahap pengecekkan kata ke tabel aturan (dapat 

dilihat pada Gambar 2.7). Apabila kata tersebut masih belum terdapat pada 

dictionary, maka kata akan dikembalikan ke bentuk asal sebelum diubah. 

 Kata yang ditemukan pada dictionary akan dicocokkan dengan words 

dictionary yang berasal dari admin. Words dictionary dianggap sebagai keyword, 

jika keyword cocok maka user stories dianggap sesuai dengan kebutuhan sistem, 

jika keyword tidak cocok maka user stories dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan 

sistem. Gambar 3.7 menampilkan activity diagram check user stories template. 
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Gambar 3.7 Activity Diagram Check User Stories Template 
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Admin dapat melakukan review untuk setiap user stories yang diberikan 

pengguna. Pada menu user stories akan ditampilkan semua user stories dari 

pengguna, admin cukup menekan tombol untuk mengecek user stories pengguna. 

Jika user stories diterima maka akan terjadi proses pengecekkan badges dan quest 

status kemudian status user stories diperbarui. Sistem juga akan melakukan 

pengecekkan hadiah yang mungkin didapatkan pengguna. Gambar 3.8 

menampilkan activity diagram give score for user stories. 

 
Gambar 3.8 Activity Diagram Give Score for User Stories 

 Pengguna dapat memberikan koin untuk pengguna lain dengan mengisi give 

coin form. Data yang dimasukkan pengguna akan divalidasi, setelah itu email 

penerima akan dicocokkan dengan data di database. Apabila email penerima 

tersedia maka koin akan diberikan ke pengguna tersebut dan koin pengirim akan 

dikurangkan. Setelah itu data kedua pengguna akan diperbarui. Proses check quest 
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status juga dilakukan untuk pengguna penerima koin. Setelah itu sistem akan 

mengecek hadiah yang mungkin diterima penerima koin. Gambar 3.9 menunjukkan 

activity diagram give coin. 

 
Gambar 3.9 Activity Diagram Give Coin 

 Proses kostumisasi avatar dapat dilakukan pengguna pada halaman change 

avatar. Semua kostum avatar yang dimiliki pengguna akan ditampilkan pada 

halaman ini. Selain itu pengguna dapat melakukan pembelian kostum avatar yang 

baru. Data user avatar kemudian akan diperbarui dan dilakukan pengecekkan 

badges status untuk mengecek apakah pengguna berhasil mendapatkan badges 

tertentu. Setelah itu terjadi proses pengecekkan hadiah yang mungkin diterima 

pengguna. Gambar 3.10 menunjukkan activity diagram change avatar. 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Change Avatar 

 

 Proses pembelian kostum avatar dimulai saat pengguna menekan tombol 

buy item. Kemudian data pengguna dan data kostum avatar tersebut akan diambil 

dari database. Sistem akan mengecek harga kostum dan koin yang dimiliki 

pengguna. Apabila transaksi pembelian berhasil, data pengguna akan diperbarui. 

Jika transaksi tidak berhasil maka akan ditampilkan error message bahwa koin 

yang dimiliki tidak cukup. Gambar 3.11 menunjukkan activity diagram buy avatar 

item. 
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Gambar 3. 11 Activity Diagram Buy Avatar Item 

Daftar quest yang tersedia dapat dilihat pada menu quest. Data quest dan 

data pengguna untuk semua quest akan diambil dari database dan ditampilkan. 

Gambar 3.12 menunjukkan activity diagram check quest. 

 
Gambar 3.12 Activity Diagram Check Quest 
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 Pengguna dapat melihat seluruh peringkat pengguna lain pada menu 

leaderboard. Data peringkat pengguna diambil dari database dan ditampilkan agar 

dapat dilihat oleh pengguna. Activity diagram check leaderboard ditunjukkan pada 

Gambar 3.13. 

 
Gambar 3.13 Activity Diagram Check Leaderboard 

 

 Menu check badges ditujukan agar pengguna dapat melihat semua badges 

yang tersedia. Pengguna cukup menekan tombol check badges lalu data pengguna 

untuk badges dan data semua badges akan diambil dari database dan ditampilkan 

sehingga dapat dilihat pengguna. Gambar 3.14 menunjukkan tampilan activity 

diagram check badges. 

 
Gambar 3.14 Activity Diagram Check Badges 

 Untuk setiap data yang diberikan oleh pengguna maka akan dilakukan 

validasi data. Proses validasi data dimulai dari melakukan filter sanitize data. 
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Setelah itu akan dilakukan pengecekkan sesuai kriteria data yang telah ditentukan. 

Pengecekkan data yang wajib diisi, tipe data, pengecekkan panjang data maksimum 

dan minimum, dan pengecekkan keunikan untuk data tertentu seperti email. Pada 

activity diagram ini tidak terdapat swimlanes karena tools yang digunakan yaitu 

Visual Paradigm tidak mengijinkan pembuatan swimlanes jika hanya terjadi di satu 

tempat. Proses ini terjadi pada web controller. Gambar 3.15 menunjukkan tampilan 

activity diagram validate data. 

 
Gambar 3.15 Activity Diagram Validate Data 

 Proses pengecekkan hadiah yang diterima pengguna dimulai dari 

pengecekkan tipe dari data yang dikirimkan. Terdapat dua pilihan data yaitu badges 

dan quest. Data badges atau quest tersebut akan diperbaharui dengan menambahkan 

total aksi pengguna. Setelah itu akan dilakukan penghitungan poin dan koin yang 

dimiliki pengguna. Data pengguna akan diperbarui dan akan dilakukan 

pengambilan data level pengguna. Apabila pengguna berhasil naik level maka data 

level pengguna akan diperbarui dan pengguna akan mendapatkan informasi jumlah 
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hadiah yang didapatkan. Tampilan activity diagram check reward dapat dilihat 

pada Gambar 3.16. 

 
Gambar 3.16 Activity Diagram Check Reward 

3.5.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan pemanggilan function 

beserta dengan class yang digunakan. Terdapat 17 diagram dalam perancangan 

website ini. Berikut penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing sequence 

diagram. 
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Saat pengguna menekan menu sign up akan terjadi request untuk membuka 

halaman baru ke register controller, setelah memproses data yang diperlukan 

register controller akan mengarahkan pengguna ke halaman sign up. Saat pengguna 

selesai mengisi data dan menekan tombol submit maka terjadi pemanggilan 

function register ke register controller. Data pengguna yang sudah divalidasi akan 

dikirim ke user model yang bertugas untuk memasukkan data ke database. Register 

controller akan memanggil function send email di class validate email yang 

bertujuan mengirimkan email aktivasi ke pengguna. Kemudian register controller 

akan mengarahkan pengguna ke halaman sign in. Gambar 3.17 menampilkan 

sequence diagram sign up. 

 
Gambar 3.17 Sequence Diagram Sign Up 

 Saat pengguna menekan link aktivasi pada email pengguna, terjadi 

pemanggilan function validate user di class register controller. Setelah itu register 

controller akan membaca data pengguna dengan memanggil function get user di 

user model. Setelah mendapatkan data pengguna dan melakukan validasi antara 

token yang dikirim dengan token milik pengguna, apabila token terbukti sesuai 
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akan terjadi pemanggilan function update user untuk mengaktifkan status 

pengguna. Setelah itu terjadi pemanggilan function create user avatar item dan 

create user quest yang bertujuan untuk menambahkan data baru berupa kostum 

avatar yang dimiliki dan quest yang akan dijalankan pengguna ke database. 

Tampilan sequence diagram validate account ditunjukkan pada Gambar 3.18. 

 
Gambar 3.18 Sequence Diagram Validate Account 

 Ketika menu sign in ditekan, sign in controller akan mengarahkan pengguna 

ke menu sign in. Jika pengguna menekan tombol sign in terjadi pemanggilan 

function sign in yang berada di sign in controller. Setelah data autentikasi pengguna 

divalidasi maka sign in controller memanggil function attempt pada class auth yang 

merupakan class milik Laravel. Pengecekkan quest juga dilakukan dengan 

memanggil function check get quest pada class check reward. Proses check get 

quest akan dijelaskan lebih lanjut pada sequence diagram check quest status. 

Pengguna kemudian akan diarahkan ke halaman utama. Gambar 3.19 menampilkan 

sequence diagram sign in. 
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Gambar 3.19 Sequence Diagram Sign In 

 

 Saat pengguna menekan menu home, home controller akan memanggil 

function get feedback role pada feedback role model untuk mendapatkan semua 

peran dalam sistem. Pemanggilan function avatar item used dan user recent point 

juga dilakukan. Kedua function tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada sequence 

diagram user avatar dan user level. Home controller juga memanggil function get 

notification pada notification model. Pengguna kemudian diarahkan ke halaman 

home.  

 Pengguna dapat memasukkan user stories pada halaman ini. Setelah 

pengguna menekan tombol submit maka terjadi pemanggilan function submit 

feedback di home controller. Proses selanjutnya adalah pemanggilan function stem 

yang merupakan bagian dari Library Sastrawi (Andy, 2014), setelah itu home 

controller akan mengambil key word melalui word dictionary model. Saat user 

stories pengguna dianggap sesuai kriteria maka function create feedback dipanggil 
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untuk memasukkan data baru ke database melalui feedback model. Gambar 3.20 

menampilkan sequence diagram give user stories. 

 
Gambar 3.20 Sequence Diagram Give User Stories 

 Admin dapat melihat user stories saat menekan menu see user stories. Home 

admin controller akan mengambil data semua user stories pengguna pada database 

melalui feedback model kemudian halaman feedback akan ditampilkan. Saat admin 

menekan tombol accept feedback, home admin controller memperbarui data 

feedback melalui function update feedback pada user model. Setelah itu terjadi 

pemanggilan create notification untuk memasukkan data notifikasi baru ke 

database melalui notification model. Pengecekkan badge, quest, dan level up 

pengguna melalui function check get badge, check get quest, dan check level up 

akan dijelaskan pada sequence diagram check badge status, check quest status dan 

check level up. Gambar 3.21 menampilkan sequence diagram give score for user 

stories. 

Rancang bangun aplikasi..., Martha Saphira, FTI UMN, 2019



 

 

57 

 

 
Gambar 3.21 Sequence Diagram Give Score for User Stories 

 Fitur give coin dapat dilakukan pada halaman give coin dengan cara 

menekan menu give coin. Give coin controller akan memanggil function avatar 

item used dan user recent point yang akan dijelaskan pada sequence diagram user 

avatar dan user level. Setelah itu give coin controller memanggil function get 

notification agar mendapatkan notification milik pengguna dan halaman give coin 

akan ditampilkan. Ketika pengguna menekan tombol submit pada form give coin, 

function give coin di give coin controller akan dipanggil. Pengambilan data user 

dilakukan menggunakan function get user pada model user, dilakukan penambahan 

dan pengurangan koin pada pengguna. Data pengguna diperbarui saat give coin 

controller memanggil function update user pada model user. Kemudian give coin 

controller akan memanggil function create notification untuk memasukkan data 
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baru melalui notification model. Gambar 3.22 menampilkan sequence diagram give 

coin. 

 
Gambar 3.22 Sequence Diagram Give Coin 

 Saat pengguna menekan tombol menu change avatar, profile controller 

akan memanggil function avatar item used yang dijelaskan lebih lanjut pada 

sequence diagram user avatar. Function user item pada class avatar akan dipanggil 

kemudian class avatar mengambil data user avatar item melalui model user avatar 

item. Pemanggilan function user recent point dilakukan oleh profile controller, 

function akan dijelaskan lebih lanjut pada sequence diagram user level. Setelah itu 

profile controller menampilkan halaman change avatar. Jika pengguna menekan 

tombol change avatar maka akan dilakukan perbaruan data melalui function update 

user avatar item pada user avatar item model. Profile controller kemudian akan 
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membuka halaman change avatar. Tampilan sequence diagram change avatar 

dapat dilihat pada Gambar 3.23. 

 
Gambar 3.23 Sequence Diagram Change Avatar 

 Untuk menampilkan halaman item shop maka item shop controller akan 

memanggil function avatar item used dan user recent point. Kedua function akan 

dijelaskan lebih lanjut pada sequence diagram user avatar dan user level. 

Pemanggilan function get notification pada notification model juga dilakukan untuk 

mengambil data notifikasi pengguna. Setelah itu item shop controller akan 

memanggil function get user item pada class avatar untuk mengambil data melalui 

function get user avatar item pada model user avatar item. 

 Jika pengguna menekan tombol beli maka function buy item pada item shop 

controller akan dipanggil, kemudian function get all avatar item pada avatar item 
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dipanggil untuk mengambil data seluruh kostum milik pengguna. Setelah itu koin 

pengguna akan dikurangkan dan data pengguna diperbarui. Function create user 

avatar item dipanggil pada user avatar item model untuk menambahkan data 

kostum terbaru milik pengguna. Pengecekkan level up dan get badge dilakukan 

melalui function check level up dan check get badge yang dijelaskan lebih lanjut 

pada sequence diagram check level dan check badge status. Gambar 3.24 

menampilkan sequence diagram buy avatar item. 

 
Gambar 3.24 Sequence Diagram Buy Avatar Item 

 Saat pengguna menekan menu badges maka badges controller akan 

memanggil function avatar item used dan user recent point yang akan dijelaskan 

pada sequence diagram user avatar dan user level. Function get notification 

dipanggil pada notification model untuk mendapatkan notifikasi pengguna. Setelah 
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itu function get all badges pada badges model dipanggil untuk mendapatkan semua 

badges yang tersedia. Function get user badges pada user badges model dipanggil 

untuk mendapatkan data badges yang dimiliki pengguna. Badges controller 

kemudian akan menampilkan halaman badges. Tampilan sequence diagram check 

badges dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

 
Gambar 3.25 Sequence Diagram Check Badges 

 Untuk membuka halaman leaderboard, leaderboard controller akan 

memanggil function avatar item used dan user recent point yang akan dijelaskan 

pada sequence diagram user avatar dan user level. Pemanggilan function get 

notification pada notification model bertujuan untuk mengambil data notifikasi 

pengguna. Setelah itu leaderboard controller mengambil data pengguna diurutkan 

berdasarkan poin tertinggi melalui function get top user pada user model. Gambar 

3.26 menampilkan sequence diagram check leaderboard. 
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Gambar 3.26 Sequence Diagram Check Leaderboard 

 Ketika pengguna menekan menu quest, quest controller akan memanggil 

function avatar item used dan user recent point yang akan dijelaskan lebih lanjut 

pada sequence diagram user avatar dan user level. Notifikasi pengguna diambil 

melalui function get notification yang berada di notification model. Quest controller 

juga memanggil function get user quest pada quest model untuk mendapatkan daftar 

quest. Kemudian quest controller akan menampilkan halaman quest. Gambar 3.27 

menampilkan sequence diagram check quest. 

 
Gambar 3.27 Sequence Diagram Check Quest 
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 Fitur untuk memperbarui data pengguna dilakukan pada halaman edit 

profile. Profile controller memanggil function avatar item used dan user recent 

point yang akan dijelaskan pada sequence diagram user avatar dan user level. 

Setelah itu profile controller akan menampilkan halaman edit profile. Saat tombol 

edit profile ditekan pengguna, maka pengguna diminta memasukkan password 

kembali dan function attempt pada class auth dipanggil untk autentikasi pengguna. 

Bila autentikasi berhasil maka function update user pada user model dipanggil 

untuk memperbarui data pengguna. Gambar 3.28 menampilkan sequence diagram 

manage personal info. 

 
Gambar 3.28 Sequence Diagram Manage Personal Info 

 Sequence diagram user avatar bertujuan untuk mengambil kostum avatar 

yang sedang digunakan oleh pengguna. Maka saat pemanggilan avatar item used 

pada class avatar, class avatar akan memanggil function get user avatar item pada 

user avatar item model untuk mengambil data dari database. Sequence diagram 

user avatar dapat dilihat pada Gambar 3.29. 
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Gambar 3.29 Sequence Diagram User Avatar 

 Pada pemanggilan user recent point maka class user level akan memanggil 

function get level di level model. Hal ini bertujuan untuk mengambil poin pengguna 

dan poin yang dibutuhkan untuk naik level. Sequence dagram user level dapat 

dilihat pada Gambar 3.30. 

 
Gambar 3.30 Sequence Diagram User Level 

 Saat function check level up dipanggil, maka user level class akan 

mengambil data pengguna melalui function get user di user model. Selain itu user 

level class juga mengambil data tiap level melalui function get level pada level 

model. Terjadi proses penghitungan poin untuk menentukan kenaikan level 

pengguna. Data pengguna kemudian diperbarui melalui function update user di 

user model. Terjadi pemanggilan function insert notification yang berada di class 

user level. Function ini berfungsi untuk memanggil create notification pada 

notification model untuk memasukkan data notifikasi. Proses pengecekkan quest 
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dan badge dapat dilihat pada sequence diagram check badge status dan chech quest 

status. Gambar 3.31 menunjukkan sequence diagram check level up. 

 
Gambar 3.31 Sequence Diagram Check Level Up 

 Pemanggilan function check get badge pada check reward class, berguna 

untuk mengecek apakah pengguna mendapatkan badges setelah melakukan aksi 

tertentu. Maka check reward class memanggil function get all badges pada badges 

model untuk mendapatkan daftar badges. Setelah itu check reward class juga 

memanggil function get user badges untuk mengetahui progress badges dari 

pengguna. Dilakukan perhitungan untuk menentukan apakah pengguna 

mendapatkan badges dan check reward akan menjalankan function update user 

reward. Kemudian function tersebut memanggil function update user pada user 

model untuk memperbarui data. Function check level up dipanggil untuk 

menentukan kenaikkan level pengguna dan dilakukan perbaruan data user badges 
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melalui function update user badges pada user badges model. Untuk memberikan 

notifikasi kepada pengguna, function insert notification dijalankan dan function 

create notification pada notification model dipanggil untuk menyimpan data ke 

database. Gambar 3.32 menampilkan sequence diagram check badge status. 

 
Gambar 3.32 Sequence Diagram Check Badge Status 

 Saat pemanggilan function check get quest maka check reward controller 

memanggil function get user quest untuk mengambil data quest milik pengguna 

pada user quest model dan memanggil function get quest untuk mengambil data 

seluruh quest melalui quest model. Setelah itu dilakukan pengecekkan apakah 

pengguna berhasil menyelesaikan quest tertentu. Jika quest berhasil diselesaikan 

maka function insert notification akan dijalankan untuk memanggil function create 

notification pada notification model. Function update user reward juga dijalankan 

untuk memperbarui data pengguna dengan memanggil function update user pada 

user model. Pengecekkan level pengguna dilakukan dengan memanggil function 
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check level up yang telah dijelaskan pada sequence diagram check level up. Gambar 

3.33 menampilkan sequence diagram check quest status. 

 
Gambar 3.33 Sequence Diagram Check Quest Status 

3.5.4 Class Diagram 

Class diagram terdiri dari 40 class utama, diantaranya terdapat class 

controller, view, dan model. Class view pada perancangan ini memiliki function 

route yang merupakan function dari Laravel untuk melakukan routing menuju link 

tertentu. Sedangkan atribut pada view berupa data yang dikirimkan dari controller 

maupun data form yang akan dikirimkan ke controller. 

 Untuk class model, tidak terdapat function dikarenakan Laravel 

menggunakan magic class nya untuk melakukan CRUD ke database. Class model 

hanya digunakan untuk mendeklarasikan beberapa atribut penting seperti nama 

tabel, timestamp, primary key, dan fillable yang menandakan apakah boleh 

dilakukan create data di model tersebut. 
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Class-class yang ada memiliki hubungan relasi association yang 

menyatakan keterkaitan antara kedua class ataupun object. Umumnya controller 

dapat memiliki 0 sampai banyak objek model bergantung kepada hasil query yang 

ada. Tampilan class diagram secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.34. 
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Gambar 3.34 Class Diagram 
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3.5.5 Entity Relationship Diagram 

Database dari website ini menggunakan MySQL dan terdiri dari 11 tabel 

utama yaitu user, level, feedback, feedback_role, avatar_item, user_avatar_item, 

badges, user_badges, notification, quest, user_quest dan satu tabel tambahan yang 

tidak disertakan dalam ERD karena tidak memiliki relasi apapun dengan tabel 

lainnya. Tabel tambahan ini bernama word_dictionary yaitu tabel tambahan yang 

berfungsi membantu proses filter user stories yang dikumpulkan pengguna. 

Rancangan ERD dapat dilihat pada Gambar 3.35
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Gambar 3.35 Entity Relationship Diagram (ERD)
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 Tabel user digunakan untuk menyimpan data diri dan data pemain milik 

pengguna. Struktur tabel user secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Struktur Tabel User 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 user_id integer 5 Tidak Primary key dan auto increment 

2 first_name varchar 50 Tidak Nama depan pengguna 

3 last_name varchar 100 Ya Nama belakang pengguna 

4 gender char 2 Tidak Terdiri dari dua nilai yaitu 'f' 

untuk perempuan dan 'm' untuk 

laki-laki 

5 email varchar 100 Tidak Harus bersifat unik 

6 password varchar 255 Tidak Kata sandi pengguna 

7 role varchar 10 Tidak Terdiri dari dua peran yaitu 

user dan admin 

8 level integer 5 Tidak Foreign key dari level_id pada 

tabel level 

9 point integer 10 Tidak Total poin pengguna 

10 coin integer 10 Tidak Total koin pengguna 

11 email_token varchar 20 Tidak Random number yang 

digunakan untuk aktivasi akun 

dan konfirmasi forgot password  

12 is_activated tinyint 1 Tidak Boolean, penanda pengguna 

aktif dan tidak 

13 last_log_in date 20 Ya Waktu terakhir pengguna 

melakukan sign in 

 

 Tabel level digunakan untuk menyimpan data mengenai level pada 

permainan. Tabel 3.2 menunjukkan struktur tabel level. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel Level 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 level_id integer 5 Tidak Primary key dan auto 

increment dimulai dari satu 

2 point_needed integer 5 Tidak Poin yang dibutuhkan untuk 

naik ke level selanjutnya 
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3 reward_coin integer 5 Tidak Hadiah yang diberikan ketika 

pengguna berhasil mencapai 

level tersebut 

 

 Tabel notification berguna untuk menampung data notifikasi untuk setiap 

pengguna. Struktur tabel notification dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Notification 

No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Null Keterangan 

1 notification_id integer 5 Tidak Primary key dan auto 

increment 

2 user_id integer 5 Tidak Foreign key dari 

user_id pada tabel 

user  

3 message varchar 800 Tidak Pesan yang 

ditampilkan di layar 

user 

4 timestamp timestamp 30 Tidak Waktu pembuatan 

notifikasi 

5 flag tinyint 1 Tidak Penanda notifikasi 

sudah dibaca atau 

tidak 

 

Tabel feedback digunakan untuk menyimpan data user stories yang 

dikumpulkan pengguna. Tabel 3.4 menunjukkan struktur tabel feedback. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel Feedback 

No. Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 feedback_id integer 5 Tidak Primary key dan auto 

increment 

2 user_id integer 5 Tidak Foreign key dari user_id 

pada tabel user 

3 user_role integer 5 Tidak Foreign key dari role_id 

pada tabel feedback_role 

4 user_feedback varchar 500 Tidak Isi dari user stories yang 

dikumpulkan pengguna 

5 feedback_status tinyint 1 Tidak Status user stories, terdiri 

dari tiga nilai, 0 = belum 

Rancang bangun aplikasi..., Martha Saphira, FTI UMN, 2019



 

 

74 

 

dicek, 1 = diterima, 2 = 

ditolak 

6 rejected_reason varchar 100 Ya Alasan bila user stories 

ditolak 

7 reward_point integer 5 Tidak Poin yang didapatkan jika 

user stories diterima 

 

 Tabel feedback_role menyimpan data peran pengguna saat mengumpulkan 

user stories. Tabel 3.5 Menunjukkan struktur tabel feedback_role. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Feedback Role 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 role_id integer 5 Tidak Primary key dan auto increment 

2 role_name varchar 50 Tidak Peran pengguna, ditampilkan 

saat pengguna menuliskan user 

stories 

3 is_enabled tinyint 1 Tidak Penanda apakah peran diaktifkan 

oleh admin 

 

 Tabel quest digunakan untuk menyimpan data quest pada permainan. 

Struktur tabel quest dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel Quest 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 quest_id integer 5 Tidak Primary key dan auto 

increment 

2 quest_name varchar 100 Tidak Nama dari quest 

3 description varchar 100 Tidak Deskripsi cara 

menyelesaikan quest 

4 total_action integer 5 Tidak Total aksi yang dibutuhkan 

agar quest dianggap selesai 

5 reward_coin integer 5 Tidak Hadiah berupa koin jika 

berhasil menyelesaikan 

quest 

6 reward_point integer 5 Tidak Hadiah berupa poin jika 

berhasil menyelesaikan 

quest 

7 is_enabled tinyint 1 Tidak Penanda apakah quest 

diaktifkan oleh admin 
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 Tabel user_quest menyimpan data user khusus untuk quest tertentu. Tabel 

3.7 menunjukkan struktur tabel user_quest. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel User Quest 

No. Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 user_id integer 5 Tidak Composite primary key 

dan foreign key dari 

user_id pada tabel user 

2 quest_id integer 5 Tidak Composite primary key 

dan foreign key dari 

quest_id pada tabel quest 

3 user_total_action integer 5 Tidak Jumlah aksi yang telah 

dilakukan user 

4 quest_completed tinyint 1 Tidak Penanda apakah 

pengguan telah 

menyelesaikan quest 

tersebut 

 

 Tabel avatar_item berguna untuk menyimpan data kostum avatar yang 

tersedia pada permainan. Struktur tabel avatar_item ditunjukkan pada Tabel 3.8 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Avatar Item 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 item_id integer 5 Tidak Primary key dan auto 

increment 

2 item_name varchar 100 Tidak Nama dari kostum avatar 

3 type varchar 10 Tidak Jenis kostum avatar, terdiri 

dari tiga nilai yaitu head, 

body, dan leg 

4 gender char 2 Tidak Terdiri dari dua nilai yaitu 'f' 

untuk perempuan dan 'm' 

untuk laki-laki 

5 level integer 5 Tidak Foreign key dari level_id 

pada tabel level 

6 price integer 10 Tidak Jumlah koin yang harus 

dibayarkan oleh pengguna 

untuk mendapatkan kostum 

7 picture_name varchar 50 Tidak Nama dari gambar kostum 

avatar 

Rancang bangun aplikasi..., Martha Saphira, FTI UMN, 2019



 

 

76 

 

8 reward_point integer 5 Tidak Hadiah berupa poin saat 

pengguna membeli kostum 

avatar 

9 description varchar 100 Tidak Deskripsi dari kostum avatar 

10 is_enabled tinyint 1 Tidak Penanda jika kostum avatar 

tersedia atau tidak 

 

 Tabel user_avatar_item digunakan untuk menyimpan data kostum avatar 

yang dimiliki oleh pengguna. Tabel 3.9 menunjukkan struktur tabel 

user_avatar_item. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel User Avatar Item 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 user_id integer 5 Tidak Composite primary key dan 

foreign key dari user_id pada 

tabel user 

2 item_id integer 5 Tidak Composite primary key dan 

foreign key dari item_id pada 

tabel avatar item 

3 item_used tinyint 1 Tidak Penanda untuk kostum avatar 

yang sedang digunakan 

pengguna 

 

 Tabel badges berguna untuk menyimpan informasi mengenai badges yang 

tersedia pada permainan. Tabel 3.10 menunjukkan struktur tabel badges. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel Badges 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 badges_id integer 5 Tidak Primary key dan auto 

increment 

2 badges_name varchar 50 Tidak Nama dari badges 

3 description varchar 100 Tidak Deskripsi cara mendapatkan 

badges 

4 type varchar 20 Tidak Jenis badges, terdapat empat 

tipe yaitu level, item, 

feedback, quest 
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5 picture_name varchar 50 Tidak Nama dari gambar badges 

6 total_action integer 5 Tidak Jumlah aksi yang harus 

dipenuhi pengguna untuk 

mendapatkan badges 

7 reward_coin integer 5 Tidak Hadiah berupa koin yang 

diterima pengguna setelah 

mendapatkan badges 

8 reward_point integer 5 Tidak Hadiah berupa poin yang 

diterima pengguna setelah 

mendapatkan badges 

9 is_enabled tinyint 1 Tidak Penanda apakah badges 

tersedia atau tidak 

 

 Tabel user_badges menyimpan informasi user untuk badges tertentu. 

Struktur tabel user_badges dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Struktur Tabel User Badges 

No. Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Panjang Null Keterangan 

1 user_id integer 5 Tidak Composite primary key 

dan foreign key dari 

user_id pada tabel user 

2 badges_id integer 5 Tidak Composite primary key 

dan foreign key dari 

badges_id pada tabel 

badges 

3 user_total_action integer 5 Tidak Total aksi yang telah 

dilakukan user untuk 

mendapatkan badge 

4 badges_completed tinyint 1 Tidak Penanda apakah badges 

sudah didapatkan 

pengguna atau belum 

 

 Tabel word_dictionary tidak diikut sertakan dalam ERD karena tidak 

memiliki relasi dengan tabel-tabel yang lain. Tabel ini merupakan tabel tambahan 

untuk membantu proses filtering user stories, user stories yang dapat di-review oleh 
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admin adalah user stories yang memiliki keywords yang terdaftar pada tabel ini. 

Struktur tabel word_dictionary dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Struktur Tabel Word Dictionary 

No. 
Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

 
Panjang Null Keterangan 

1 word_id integer  11 Tidak Primary key dan auto 

increment  

2 word varchar  50 Tidak Kata-kata yang 

digunakan sebagai key 

word 

 

3.5.6 Rancangan Kuesioner Evaluasi   

Kuesioner evaluasi terhadap website pengumpulan user stories yang 

digamifikasi dirancang berdasarkan model HMSAM. Terdapat delapan bagian 

utama dari kuesioner yaitu joy, control, focused immersion, temporal dissociation, 

curiosity, perceived ease of use, perceived usefulness, dan behavioral intention to 

use. Masing-masing bagian memiliki beberapa pertanyaan sebagai berikut. 

a. Joy 

- Saya menemukan bahwa website yang digamifikasi memberikan 

kesenangan 

- Saya mendapatkan kesenangan saat menggunakan website 

- Menggunakan website gamifikasi membosankan 

- Website gamifikasi sangat mengesalkan 

- Pengalaman menggunakan website gamifikasi menyenangkan 

- Website gamifikasi membuat saya tidak puas 
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b. Control 

- Saya memiliki banyak kendali di website gamifikasi 

- Saya dapat memilih dengan bebas apa yang saya ingin lihat dan lakukan 

- Saya memiliki sedikit kendali untuk melakukan sesuatu di website 

gamifikasi 

- Saya memiliki kendali 

- Saya tidak memiliki kendali terhadap interaksi di website gamifikasi 

- Saya memiliki kendali terhadap interaksi saya di website gamifikasi 

c. Focused Immersion 

- Saya dapat menghalangi segala gangguan dari luar saat menggunakan 

website 

- Saya terpikat menggunakan website gamifikasi 

- Saya terbenam dalam game saat menggunakan fitur-fitur game dalam 

website gamifikasi 

- Saya mudah teralihkan dengan hal lain saat menggunakan website 

- Perhatian saya tidak mudah teralihkan saat menggunakan website 

d. Temporal Dissociation 

- Waktu terasa berlalu dengan cepat saat menggunakan website gamifikasi 

- Saya melupakan waktu saat menggunakan website gamifikasi 

- Waktu seperti “terbang” saat saya menggunakan website gamifikasi 

e. Curiosity 

- Pengalaman menggunakan website menyenangkan rasa penasaran saya 

- Pengalaman menggunakan website membuat saya penasaran 
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- Pengalaman menggunakan website membangkitkan imajinasi saya 

f. Perceived ease of use 

- Interaksi saya dengan website gamifikasi jelas dan dapat dimengerti 

- Berinteraksi dengan website tidak membutuhkan banyak usaha secara 

mental 

- Saya merasa bahwa fitur game pada website bebas dari masalah 

- Saya merasa mudah untuk mengerti apa yang harus saya lakukan pada fitur 

game di website 

- Mempelajari cara menjalankan website gamifikasi mudah bagi saya 

- Sangat sederhana untuk melakukan hal yang saya inginkan pada fitur game 

di website 

- Mudah bagi saya untuk menjadi hebat dalam menggunakan fitur game di 

website gamifikasi 

- Saya merasa bahwa fitur game di website mudah digunakan 

g. Perceived Usefulness 

- Fitur game pada website membantu saya mengurangi stress 

- Fitur game pada website membantu saya melewatkan waktu luang dengan 

menyenangkan 

- Fitur game pada website menyediakan hiburan yang berguna 

- Fitur game pada website membantu saya berpikir dengan jernih 

- Fitur game pada website membantu saya merasa kembali segar 

h. Behavioral Intention to Use 

- Saya berencana untuk menggunakan website gamifikasi di masa depan 
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- Saya berniat untuk tetap menggunakan website gamifikasi di masa depan 

- Saya berharap saya tetap menggunakan website gamifikasi di masa depan 

Pengukuran kuesioner menggunakan Skala Likert untuk tiap pertanyaan 

dengan tujuh tingkatan dimulai dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu: 

- Sangat tidak setuju 

- Tidak setuju 

- Agak tidak setuju 

- Netral 

- Agak Setuju 

- Setuju 

- Sangat Setuju 

3.5.7 Rancangan Antarmuka Website 

Saat pertama kali pengguna membuka website, pengguna akan diarahkan ke 

halaman sign in, pada halaman ini terdapat form yang terdiri dari dua kolom yaitu 

kolom email dan password. Terdapat tombol untuk melakukan sign in, tombol 

untuk melakukan pendaftaran, dan tombol forgot password. Gambar 3.36 

menunjukkan rancangan tampilan untuk halaman sign in. 

 
Gambar 3.36 Rancangan Tampilan Halaman Sign In 
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Pengguna yang belum memiliki akun harus mendaftar terlebih dahulu pada 

halaman sign up. Terdapat data diri yang harus diisi oleh pengguna yaitu nama 

pengguna, jenis kelamin, email, password, dan kolom untuk melakukan konfirmasi 

password. Setelah mengisi data diri, pengguna harus menekan tombol register 

untuk mendaftarkan diri. Pada sebelah kanan bawah terdapat link menuju halaman 

sign in. Rancangan tampilan untuk halaman sign up dapat dilihat pada Gambar 3.37. 

 
Gambar 3.37  Rancangan Tampilan Halaman Sign Up 

Jika pengguna menekan tombol forgot password, pengguna akan diarahkan 

ke halaman forgot password dimana pengguna diminta untuk mengisi kolom email. 

Tersedia tombol submit untuk melakukan konfirmasi pengiriman email forgot 

password. Selain itu tersedia tombol untuk kembali ke halaman sign in. Rancangan 

tampilan halaman forgot password dapat dilihat pada Gambar 3.38.  
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Gambar 3.38 Rancangan Tampilan Halaman Forgot Password 

 Setelah pengguna berhasil melakukan sign in, maka pengguna akan 

diarahkan ke halaman utama website. Pada bagian sebelah kiri, terdapat side bar 

yang berfungsi sebagai panel navigasi pengguna untuk berpindah halaman. Pada 

bagian atas terdapat tampilan avatar pengguna beserta level bar dan jumlah koin 

yang dimiliki. Setelah itu terdapat menu untuk berpindah halaman. Gambar 3.39 

menunjukkan rancangan tampilan side bar menu dari user.  

 
Gambar 3.39 Rancangan Tampilan Side Bar Menu User 

Halaman utama pada website ini adalah halaman pengumpulan user stories. 

Terdapat tiga kolom yang harus diisi oleh pengguna. Kolom peran pengguna, 

kolom aktivitas atau hal yang diinginkan, dan kolom alasan atau kolom business 

value. Tersedia contoh penulisan user stories pada bagian atas dan tombol 
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pengumpulan user stories pada bagian bawah. Rancangan tampilan halaman utama 

dapat dilihat pada Gambar 3.40. 

 
Gambar 3.40 Rancangan Tampilan Halaman Utama User 

Pengguna dapat melihat data diri dan pencapain yang telah berhasil 

dipenuhi pada halaman profile. Pada bagian sebelah atas terdapat avatar pengguna 

dan data diri yang mencakup nama, email, jenis kelamin, level, poin dan koin yang 

dimiliki. Pengguna juga dapat melakukan edit profile dengan menekan tombol pada 

pojok kanan atas. Pada bagian sebelah bawah, ditampilkan badges yang telah 

dikumpulkan dan kostum avatar yang telah dimiliki. Rancangan tampilan halaman 

profile dapat dilihat pada Gambar 3.41. 

 
Gambar 3.41 Rancangan Tampilan Halaman User Profile 
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Pengguna dapat mengubah nama, password, dan terdapat kolom konfirmasi 

password. Pada bagian bawah terdapat tombol edit profile dan cancel, setelah 

menekan tombol pengguna akan diarahkan kembali ke halaman profile. Rancangan 

tampilan halaman edit profile ditunjukkan pada gambar 3.42.  

 
Gambar 3.42 Rancangan Tampilan Halaman Edit Profile 

 Selain mengganti data diri, pengguna dapat melakukan kostumsasi pada 

halaman change avatar. Pada halaman ini di sebelah kiri terdapat tampilan avatar 

secara menyeluruh, sedangkan pada bagian sebelah kanan tersedia kostum avatar 

yang telah dimiliki pengguna. Kostum avatar dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian kepala, badan, dan kaki. Terdapat tombol done dan cancel yang akan 

mengarahkan pengguna kembali ke halaman profile. Gambar 3.43 menunjukkan 

rancangan tampilan halaman change avatar. 
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Gambar 3.43 Rancangan Tampilan Halaman Change Avatar 

 Setiap kali pengguna berhasil mendapatkan badge, menyelesaikan quest, 

naik level, dan mengumpulkan user stories, pengguna akan mendapatkan pesan di 

halaman notifikasi. Pada bagian sebelah kanan bawah terdapat tombol clear 

notification yang berguna untuk menghapus semua notifikasi yang ada. Gambar 

3.44 menunjukkan rancangan tampilan halaman notifikasi.  

 
Gambar 3.44 Rancangan Tampilan Halaman Notifikasi 

Kostum avatar dapat dibeli pengguna pada halaman item shop. Pada 

halaman ini ditampilkan kostum avatar yang tersedia sesuai dengan jenis kelamin 

pengguna. Jika pengguna sudah memiliki kostum maka terdapat keterangan 

collected dibagian bawah kostum, jika kostum belum dimiliki maka tersedia tombol 
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buy untuk membeli kostum beserta keterangan harga kostum. Pada bagian pojok 

kiri atas tersedia jumlah koin yang dimiliki pengguna. Gambar 3.45 menunjukkan 

rancangan tampilan halaman item shop. 

 
Gambar 3.45 Rancangan Tampilan Halaman Item Shop 

 Pada halaman badges akan ditampilkan semua daftar badges yang tersedia, 

di bagian sebelah kanan badges tersedia nama badges dan cara pengguna 

mendapatkan badges tersebut. Selain itu terdapat penjelasan progress pengguna 

untuk mendapatkan badge tersebut. Rancangan tampilan halaman badges 

ditunjukkan pada Gambar 3.46. 

 
Gambar 3.46 Rancangan Tampilan Halaman Badges 
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Pengguna dapat melihat peringkat dirinya dibandingkan dengan pengguna 

lain di halaman leaderboard. Pada bagian atas halaman, ditampilkan tiga peringkat 

teratas dari seluruh pengguna, selain itu terdapat tombol navigasi berupa panah kiri 

dan panah kanan untuk melihat peringkat pengguna lainnya. Pada bagian bawah 

terdapat kotak informasi peringka pengguna saat itu. Informasi pengguna yang 

ditampilkan di halaman ini berupa avatar, nama pengguna, level, beserta poin yang 

telah dikumpulkan. Rancangan tampilan halaman leaderboard dapat dilihat pada 

Gambar 3.47. 

 
Gambar 3.47 Rancangan Tampilan Halaman Leaderboard 

Progress pengguna untuk menyelesaikan quest dapat dilihat pada halaman 

quest. Tersedia keterangan nama quest, deskripsi, progress pengguna, hadiah yang 

didapatkan jika menyelesaikan dan status pengguna pada quest tertentu. Keterangan 

tersebut disediakan dalam bentuk table. Rancangan tampilan halaman quest dapat 

dilihat pada Gambar 3.48. 
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Gambar 3.48 Rancangan Tampilan Halaman Quest 

Pemberian koin untuk pengguna lain dapat dilakukan pada halaman give 

coin. Halaman ini berisikan kolom untuk alamat email penerima koin dan kolom 

jumlah koin yang ingin diberikan. Terdapat tombol send coin untuk konfirmasi 

pengiriman koin. Gambar 3.49 menunjukkan rancangan tampilan halaman give 

coin. 

 
Gambar 3.49 Rancangan Tampilan Halaman Give Coin 

 Selain user terdapat tampilan yang disediakan untuk admin melakukan 

proses create, read, update, dan delete. Pada bagian sebelah kiri tersedia side bar 
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menu untuk membantu admin melakukan navigasi ke halaman-halaman lain. 

Rancangan tampilan side bar admin dapat dilihat pada Gambar 3.50. 

 
Gambar 3.50 Rancangan Tampilan Side Bar Menu Admin 

Terdapat enam menu utama pada tampilan admin yaitu user feedback, user, 

level, item shop, badges, dan quest. Keenam menu tersebut memiliki tampilan yang 

sama dimana tersedia tabel yang berisi informasi dari masing-masing entitas. Selain 

itu pada beberapa halaman terdapat menu tab untuk berpindah ke tabel lainnya. 

Gambar 3.51 menunjukkan rancangan tampilan halaman admin. 

 
Gambar 3.51 Rancangan Tampilan Admin 
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3.5.8 Daftar Aset  

Rancangan website gamifikasi untuk mengumpulkan user stories tidak 

terlepas dari penggunaan aset-aset yang ada.  Berikut adalah daftar penggunaan aset 

beserta dengan referensinya. 

A. Aset Fitur Badges 

Terdapat 15 badges yang akan didapatkan user pada website yang digamifikasi 

untuk mengumpulkan user stories. Aset untuk badges dibuat oleh Michael Harley Tandio 

dan dapat dilihat pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Aset untuk Badges 

No. Aset Nama Badges Deskripsi Badges 

1 

  

Great User Pengguna mencapai level 10 

2 

 

Half Way There Pengguna mencapai level 25 

3 

 

Legendary Pengguna mencapai level 50 

4 

 

Item Collector Pengguna membeli tiga 

kostum avatar 

5 

 

Great Spender Pengguna membeli delapan 

kostum avatar 

6 

 

Shopaholic 

Maniac 

Pengguna membeli 15 

kostum avatar 

7 

 

Appretince of 

Advisor 

Pengguna memberikan 10 

user stories 

8 

 

Master of 

Advisor 

Pengguna memberikan 25 

user stories 
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9 

 

The Man of 

Advisor 

Pengguna memberikan 50 

user stories 

10 

 

Hard Worker Pengguna menyelesaikan 

lima quest 

11 

 

The Diligent Pengguna menyelesaikan 10 

quest 

12 

 

Everything is 

done 

Pengguna menyelesaikan 20 

quest 

13 

 

Let's Speak Up Pertama kali pengguna 

mengumpulkan user stories 

14 

 

Let's Dress Up Pertama kali pengguna 

membeli kostum avatar 

15 

 

Conqueror Pengguna berhasil 

mengumpulkan seluruh 

badges 

    

 

B. Aset Kostum Avatar 

Terdapat 30 aset untuk kostum avatar, 15 kostum untuk pria dan 15 kostum 

untuk wanita.  Dari 15 kostum tersebut, 5 kostum untuk bagian kepala, 5 kostum 

untuk bagian badan, dan 5 kostum untuk bagian kaki. Kostum-kostum dapat dibeli 

oleh pengguna pada level yang berbeda-beda. Aset kostum avatar dibuat oleh 

Vasthi Velda Verianto. Tabel 3.14 menunjukkan daftar aset kostum avatar. 

Tabel 3.14 Aset Kostum Avatar 

No. Aset Nama Kostum 
Tersedia pada 

Level 

1 

 

Default Female Hair 1 
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2 

 

Default Female Clothes 1 

3 

 

Default Female Shorts 1 

4 

 

Ripped Jeans 3 

5 

 

Yellow Short Top 5 

6 

 

Bob Ash Gray Hair 8 

7 

 

Bell Bottom White Jeans 10 

8 

 

Off Shoulder Top 15 

9 

 

Curly Red Hair 20 

10 

 

Athletic Shorts 25 

11 

 

Sports Sweater 30 

12 

 

Ponytail Hair 35 

13 

 

Red Stilleto 40 

14 

 

V Neck Dress 45 

15 

 

Messy Bun Hair 50 
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16 

 

Default Male Hair 1 

17 

 

Default Male Clothes 1 

18 

 

Default Male Trousers 1 

19 

 

Short Jeans 3 

20 

 

Yellow Shirt 5 

21 

 

Short Ash Hair 8 

22 

 

White Trousers 10 

23 

 

Blue T-Shirt 15 

24 

 

Red Curl Hair 20 

25 

 

Athletic Shorts 25 

26 
 

Sport Shirt 30 

27 

 

Spike Hair 35 

28 

 

Formal Trouser 40 

29 

 

Tuxedo 45 

30 

 

Clean Cut Hair 50 
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C. Aset Leaderboard 

Pada halaman leaderboard terdapat beberapa aset berupa aset piala dan aset 

tanda panah. Tabel 3.15 menunjukkan daftar aset leaderboard beserta sumbernya. 

Tabel 3.15 Aset Leaderboard 

No. Aset Deskripsi Sumber 

1 

 

Piala peringkat pertama https://www.freepik.com/ 

2 

 

Piala peringkat kedua https://www.freepik.com/ 

3 

 

Piala peringkat ketiga https://www.freepik.com/ 

4 

 

Tanda panah kiri https://www.freepik.com/ 

5 

 

Tanda panah kanan https://www.freepik.com/ 

 

D. Aset Modal 

Modal yang muncul saat pengguna berhasil naik level atau mendapatkan 

badges memiliki beberapa aset. Aset untuk badges dapat dilihat pada Tabel 3.13. 

Daftar aset modal dapat dilihat pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16 Aset Modal 

No  Aset Deskripsi Sumber 

1  

 

Tulisan 

congratula

tions 

http://www.pngall.com/congratulation-png 

2 

 

Lambang 

koin 

https://www.flaticon.com/authors/smashiconstit

le="Smashicons" 

3 

 

Lambang 

poin (XP) 

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedet

ails/?id=1282375106 

4 

 

Lambang 

untuk 

level 

https://www.freepik.com/ 
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E. Aset-Aset Tambahan 

Terdapat beberapa aset tambahan berupa logo untuk admin, lambang koin 

dan level pada menu profile. Daftar aset tambahan dapat dilihat pada Tabel 3.17. 

Tabel 3.17 Aset Tambahan 

N

o 

Aset  Deskripsi Sumber 

1 

 

Logo 

admin 

https://www.freepik.com/ 

2 

 

Lambang 

koin 

https://www.flaticon.com/authors/smashiconstitle=

"Smashicons" 

3 

 

Lambang 

level 

https://www.freepik.com/ 
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