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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 

berakhirnya suatu proses, berdasarkan asalnya sampah dibagi menjadi 2 

yaitu: sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah 

sampah yang berasal dari alam atau berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk 

hidup (hewan/tumbuhan). Sampah organik ini termasuk sampah yang 

mudah diuraikan oleh bakteri pengurai/diuraikan dengan proses alami dan 

berlangsung dengan cepat. Sampah anorganik adalah  sampah yang bukan 

berasal dari makhluk hidup. Sampah ini berasal dari bahan yang bisa 

diperbaharui dan bahan berbahaya serta beracun. 

Sampah masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia, 

penyebab penumpukan sampah di Indonesia adalah salah satunya 

minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan 

sampah secara tepat. Sangat penting mempelajari tentang sampah karena 

sampah memiliki dampak buruk seperti banjir, sarang kuman dan lain-lain. 

Tetapi sampah juga memiliki dampak baik dengan manfaatkan sampah 

seperti dibuat kompos, sumber listrik dan lain-lain. Sampah bisa 

dipandang sebagai sumber daya yang bisa mendatangkan keuntungan 

tentunya jika sampah dikelola dengan baik. 

Perkembangan teknologi 3D di Indonesia saat ini telah meningkat 

dan tidak lagi terbatas pada permainan komputer, teknologi 3D sendiri 

merupakan sebuah pencitraan objek hingga mendekati bentuk nyata. Salah 

satu pemanfaatan teknologi 3D adalah Game 3D, game 3D adalah game 

yang melibatkan elemen x, y dan elemen z pada perhitungannya, sehingga 

konsep kamera pada game 3D benar-benar menyerupai konsep kamera 

pada kehidupan nyata, yaitu selain digeser (seperti pada game 2D), juga 

dapat diputar dengan sumbu tertentu.  

Game edukasi  adalah game digital yang dirancang untuk 

pengayaan pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), 

menggunakan teknologi multimedia interaktif. Game edukasi dapat 
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diartikan sebagai permainan yang mendidik dimana seorang user tidak 

hanya menikmati sisi fun namun dapat menjadikan game sebagai media 

belajar yang efektif.  

Dari uraian diatas penulis bermaksud membuat sebuah game 

edukasi sebagai media pembelajaran mengenai sampah yang bisa 

dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa, dengan harapan akan 

membantu anak-anak, para aktivis lingkungan, instansi lingkungan hidup 

dan lainnya dalam pembelajaran tentang sampah dan pengolahannya. 

Game yang di maksud yaitu game yang dimasing-masing level pemain 

akan diuji pengetahuan dan kemampuannya mengenai sampah. Dimulai 

dari level 1 yaitu pengumpulan sampah, kemudian dilanjutkan dengan 

level 2 pemilahan sampah antara sampah organic dan anorganik. Dengan 

adanya game ini diharapkan dapat mengajarkan masyarakat betapa penting 

nya membuang sampah pada tempatnya dan membantu dalam pengenalan 

macam-macam sampah berdasarkan komposisi dan asal sampahnya. Oleh 

karena itu, penulis mengambil topik tugas akhir dengan judul “Game 

Edukasi Trash Collection untuk Pembelajaran tentang Sampah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

- Bagaimana membuat game edukasi sebagai aplikasi pembelajaran 

tentang sampah ? 

- Bagaimana merancang tampilan dan karakter game edukasi sebagai 

aplikasi pembelajaran tentang sampah?  

1.3  Tujuan 

- Membuat game edukasi sebagai aplikasi pembelajaran tentang sampah 

- Merancang tampilan dan karakter game edukasi sebagai aplikasi 

pembelajaran tentang sampah 

1.4  Batasan Masalah 

- Game berbasis desktop. 

- Perancangan tampilan dan karakter game berbasis 3D. 

- Menggunakan engine blender dan unity. 

- Menggunakan bahasa pemrograman C# dan javascript. 
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- Game terdiri dari 3 level 

- Belum mengimplementasikan kecerdasan buatan pada game 

1.5 Metodelogi 

1.5.1 Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari 

buku-buku referensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan 

skripsi, seperti dari buku maupun internet. 

1.5.2 Analisa sistem 

Menganalisa kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan non-

fungsionalitas untuk digunakan sebagai dasar perancangan sistem.  

1.5.3 Perancangan sistem 

Perancangan aplikasi mengenai skripsi, yaitu perancangan 

proses sistem menggunakan diagram FSM(Finite State Machine), 

perancangan skenario game, perancangan karakter yang ada pada 

game serta perancangan antarmuka (interface). 

1.5.4 Implementasi sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengimplementasian sistem 

sesuai dengan hasil dari perancangan sistem seperti pada 

pembuatan karakter game menggunakan blender dan perancangan 

game 3D menggunakan unity.  

1.5.5 Uji coba dan Evaluasi 

  Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang 

telah dibangun, pengujian dilakukan dengan memberikan 

koesioner kepada user untuk mengaetahui apakah game sudah 

sesuai dengan harapan atau belum.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun untuk sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab, 

yaitu : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini  berisikan latar belakang masalah, tujuan penulisan, batasan 

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan membahas tentang teori-teori yang relevan sehingga 

dapat membantu dalam pengerjaan aplikasi permainan. 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini membahas tentang analisa dan perancangan system. Analisa 

yang dibutuhkan berupa kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan non-

fungsionalitas untuk perancangannya meliputi perancangan proses system 

dengan menggunakan diagram FSM, perancangan skenario dan karakter 

game setelah itu melakukan perancangan antarmuka dari sistem yang akan 

dibuat.  

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, dan pengujian 

dari kinerja sistem yang sudah dibentuk untuk mengetahui bahwa sistem 

sudah sesuai harapan atau belum. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari aplikasi yang telah 

dibuat serta saran-saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem 

dimasa depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


