
 
 

 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Di daerah Lampung Raden Intan II sosoknya dikenal sebagai 

pahlawan yang berperang membela hak rakyatnya. Ia melawan 

kolonialisme Belanda dimulai pada umur 15 tahun dan ia wafat pada umur 

22 tahun. Tetapi sosok Raden Intan II hanya dikenal sebagai seorang 

pahlawan yang membela hak warga pada daerah Lampung pada masanya, 

tidak banyak orang yang tahu bagaimana perjuangan Raden Itan II 

melawan kolonialisme Belanda di daerah Lampung. Maka dari itu 

dirancang sebuah cergam interaktif Sejarah perjuangan Raden Intan II, 

dengan menarik dan informatif, dengan melibatkan pengguna smartphone 

dalam aplikasi tersebut.  

Cergam interaktif memliki potensi yang baik untuk menceritakan 

kisah perjuangan Raden Intan II, karena perkembangan smartphone pada 

masa sekarang ini sagat pesat. cergam interaktif ini dibuat dengan 

menggunakan cerita hasil wawancara dengan ahli waris dari Raden Intan 

II dan menggunakan buku-buku yang menceritakan kisah perjuangan 

Raden Intan II, untuk mendapatkan informasi yang akurat seputar Raden 

Intan II, hal ini akan dikemas dalam cergam interaktif yang sudah disusun 

dengan storyline agar ceita yang ada menjadi menarik untuk dinikmati. 

Merancang cergam interaktif perjuangan Raden Intan II dilakukan 

dengan memikirkan bagaimana alur cerita yang tepat untuk dinikmati 

anak-anak, pembuat juga harus memikirkan bagaimana visual yang 

ditampilkan juga interaktivitas disetiap halaman. dalam perancangan 

cergam interaktif ini software yang digunakan adalah Construct II, 

software ini adalah software untuk membuat game baik game untuk 

komputer, maupun game untuk smartphone, tahap pembuatanya setelah 

mendapat cerita adalah penyusunan halaman, setiap halaman yang diberi 

gambar harus dipikirkan interaktivitasnya. Tujuan dari interaktivitasnya 

adalah agar membaca cergam lebih menyenangkan, lalu setelah tahap 
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peyusunan halaman yang telah digambar berikutnya adalah tahap 

pemrograman, semua gambar dibuat menjadi gambar yang dapat 

digerakkan jika terkena sentuhan jari, dan setelah selesai tahap 

pemrograman adalah tahap memasukan suara dan tahap finishing dimana 

cergam interaktif dijadikan file apk untuk dapat dibuka pada smartphone 

yang memiliki sitem operasi android.  

Tujuan dirancangnya cergam interaktif ini adalah untuk 

memberikan informasi seputar Raden Intan II dengan cara yang 

menyenangkan. Agar pembaca menjadi tertarik untuk membaca dan 

memberikan nilai-nilai dalam kehidupannya, juga untuk menjaga 

kekayaan sejarah yang dimiliki oleh Lampung. 

 

B. Saran 

Dalam perancangan cergam interaktif ini pembuat masih 

menemukan cukup banyak masalah, waktu yang dibutuhkan cukup pendek 

untuk mengerjakan cergam interaktif ini, pengerjaan cergam interaktif ini 

dilakukan hanya seorang diri, dan software yang digunakan masih banyak 

memiliki kekurangan, sehingga cergam interaktif ini memiliki kekurangan 

yang cukup banyak, lebih baik pengerjaan dilakukan tidak sendirian, 

sebaiknya yang membuat cerita, yang menggambar, dan yang membuat 

program, dikerjaka secara tim untuk mendapatkan cerita, gambar dan hasil 

pemrograman yang lebih baik. 

Banyak juga tokoh-tokoh pahlawan Nusantara yang dapat 

dibuatkan cergam interaktif. Karena dengan adanya cergam-cergam 

interaktif yang memberi edukasi pada anak, dapat membentuk karakter 

bangsa, dan menjaga kekayaan sejarah yang ada. 
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