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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pramuka merupakan salah satu jenis kegiatan ekstrakulikuler yang ada pada 

jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan yang 

menarik , menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di dalam 

ruangan maupun di alam terbuka. Kegiatan kepramukaan menggunakan prinsip 

dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, Prinsip tersebut digunakan agar 

tercapai sasaran akhir dari kegiatan kepramukaan. Dapat disimpulkan bahwa 

tujuan akhir kepramukaan  adalah pengembangan karakter kepemimpinan siswa. 

Dalam kegiatan kepramukaan, diajarkan suatu keahlian menguasai bahasa 

isyarat yang dimiliki oleh setiap anggota pramuka, salah satunya adalah sandi 

morse. Sandi morse sendiri mulai diajarkan ketika seorang pramuka mulai masuk 

ke organisasi kepaduan. Dari awal anggota pramuka dituntut untuk menguasai 

kode ini. Sejak dari golongan pramuka siaga, sudah harus mengenal sandi ini. 

Seperti kita ketahui bersama bahwa pramuka siaga merupakan tingkatan kepaduan 

untuk anak SD, padahal untuk uukuran anak SD sangat susah untuk memberikan 

pengertian betapa pentingnya pembelajaran sandi Morse dalam pramuka. Oleh 

karena itu diperlukan suatu metode khusus untuk mengajarkan kode ini ke 

pramuka. 

Dengan berkembangnya teknologi, maka saat ini terdapat berbagai macam 

metode yang digunakan untuk mengajarkan sandi morse salah satu metode belajar 

yang disukai anak SD adalah pembelajaran melalui game edukasi. Game edukasi 

adalah game  yang bertujuan memberikan pengajaran dan menambah pengetahuan 

pengguna melalui suatu media unik dan menarik. Game tersebut juga 

menstimulasikan bagaimana cara mengaplikasikan kode tersebut seperti biasanya 

digunakan. Game edukasi juga memiliki sisi pembelajaran untuk perkembangan 

daya fikir. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir 

dengan judul “Game Edukasi Sandi Morse Sebagai Media Pembelajaran Berbasis  
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Android”. Melalui tugas akhir ini, penulis juga mengharapkan  dapat 

mengingatkan kepada anggota pramuka tentang pentingnya belajar sandi morse 

dalam kegiatan kepramukaan.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, diperoleh beberapa rumusan 

masalah tugas akhir ini yaitu: 

1. Bagaimana membuat modul pembelajaran pengenalan sandi morse untuk 

pemula di  mobile phone  android? 

2. Bagaimana cara membuat game sandi morse untuk hiburan sekaligus 

pembelajaran yang  dapat dimainkan secara menyenangkan? 

 

1.3 Batasan masalah 

Sedangkan batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

1. Isi materi game edukasi yang dibahas hanya mengenai pengenalan sandi 

morse. 

2. Game  ini hanya dibuat untuk single player. 

 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan 

dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat game yang didalamnya  memuat materi edukasi sandi morse 

sebagai metode untuk mempermudah dalam mempelajari sandi morse. 

2. Membuat  media pembelajaran dalam pengenalan sandi morse untuk 

pemula yang disertai game pada sistem operasi android. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penyelesaian masalah yang  digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1.5.1 Studi Literatur 

Tahap studi literature adalah tahap pencarian informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang dikembangkan dalam sistem. Seperti 
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mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan contoh proyek yang 

berhubungan dengan aplikasi game edukasi. Ada beberapa literatur yang 

digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet, dan jurnal. 

 

1.5.2 Analisa perancangan  

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep yang 

telah terkumpul dan membuat desain aplikasi atau rancangan desain aplikasi. 

 

1.5.3 Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan 

yaitu implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi 

sistem lalu transformasi desain. 

 

1.5.4 Pengujian Aplikasi 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan 

dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, apabila 

terjadi error dan lain sebagainya. Pada tahap uji coba, aplikasi yang telah 

selesai dibuat akan dicoba oleh user yaitu anak pramuka siaga dan dilihat 

apakah program aplikasi yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil. 

 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil dari penelitian dan membuat  laporan dari hasil 

penelitian dan pengerjaan sistem aplikasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan   

Penulisan dalam tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori dan prinsip-prinsip yang mendukung dalam 

membangun sebuah aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran 

sandi morse berbasis android. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam Bab ini berisi tentang perancangan object oriented (UML 

Diagram) procedural, perancangan data (Data Design), perancangan 

arsitektur (Arsitechtur Design), dan perancangan antarmuka (Interface 

Design). 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang perancangan, hasil dan pengujian game yang 

telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk memastikan sejauh mana game  yang 

dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua bahsan dalam penulisan 

tugas akhir ini. 

 


