
BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Pemanasan global merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer 

dan bumi dari suhu normalnya. Salah satu faktor yang menjadi penyebab pemanasan 

global diantaranya adalah penggundulan hutan baik yang disengaja ataupun tidak 

sengaja. Seperti kebakaran hutan dan penebangan pohon secara liar. Hal ini membuat 

karbondioksida yang disimpan oleh tumbuhan terlepas ke atmosfer. Karbondioksida 

tersebut merupakan bagian dari emisi gas rumah kaca yang memicu meningkatnya 

suhu karena banyaknya jumlah emisi gas rumah kaca tersebut menjadikan atmosfer 

sebagai insulator yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan 

ke bumi. Akibat dari peningkatan suhu tersebut suhu rata-rata global pada permukaan 

bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18
o
C dalam kurun waktu seratus tahun terakhir. 

Pemanasan global telah banyak berperan dalam kerusakan bentuk geografis 

bumi, dan juga merubah iklim bumi menjadi semakin ekstrim. Perubahan yang terjadi 

akan mengancam kelangsungan mahluk hidup yang tinggal di bumi. Untuk itu 

dibutuhkan suatu pemecahan baik dalam penanggulangan maupun pengurangan 

dampak pemanasan global sejak dini baik secara individu maupun berkelompok.  

Salah satu cara untuk mengurangi dampak pemanasan global yaitu dengan 

berkampanye mensosialisasikan kepada masyarakat umum terutama anak-anak 

tentang pemahaman terhadap pemanasan global beserta cara pencegahan terjadinya 

pemanasan global tersebut. Cara yang diambil adalah berkampanye menggunakan 

media yang paling banyak diminati oleh masyarakat umum, yaitu game dipadukan 

dengan pembelajaran tentang pemanasan global sehingga media tersebut berupa game 

edukasi. 

Game edukasi merupakan permainan interaktif dan menarik untuk 

dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan edukasi 



secara konvensional. Dengan game edukasi user lebih mudah menangkap nilai 

pembelajaran dari game. Selain itu user juga dapat meningkatkan logika dan 

pemahaman terhadap suatu permasalahan. 

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, dalam tugas 

akhir ini penulis mencoba mensosialisasikan cara penanggulangan pemanasan global 

melalui media yang paling banyak diminati masyarakat umum yaitu game yang bisa 

dijalankan serta dimainkan pada berbagai jenis platform juga bisa dimainkan melalui 

web dengan HTML5 sebagai bahasa pemrograman webnya dan dipadukan dengan 

pembelajaran sehingga menjadi sebuah game edukasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu : 

1. Bagaimana cara membuat desain game yang menarik dengan tema global 

warming? 

2. Bagaimana cara implementasi game the bear saving earth menggunakan 

HTML5, CSS dan JavaScript? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Membuat desain game yang menarik dengan tema global warming. 

2. Implementasi game the bear saving earth mengggunakan HTML5. 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini ada beberapa batasan masalah, diantaranya adalah : 

1. Game bersifat 2 Dimensi. 

2. Game terdiri dari 2 level. 

3. Game dibangun dengan HTML5, CSS dan JavaScript. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai macam 

sumber yang berhubungan dengan pembuatan game menggunakan 

HTML5, CSS dan JavaScript. 



1.5.2 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa tentang bagaimana  tag dalam 

HTML5 akan diterapkan dalam sistem game edukasi ini. 

1.5.3 Perancangan Desain Sistem 

Tahap ini akan dibagi menjadi beberapa kategori perancangan yaitu : 

a. Perancangan  game play dan arsitektur. Perancangan ini meliputi 

analisis dan desain sistem yang akan dikembangkan. 

b. Perancangan tampilan antar muka (Graphical User Interface) 

berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dengan aplikasi. 

Perancangan ini meliputi analisis dan desain tampilan antar muka yang 

akan dikembangkan. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Dari perancangan sistem tersebut dibuat sebuah aplikasi game the bear 

saving earth menggunakan platform HTML5. 

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem berdasarkan pada cara kerja game serta dari sudut 

pandang pengguna. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi 

tersebut adalah kajian tentang pengertian pemanasan global, 

kajian tentang game, kajian tentang game edukasi, kajian 

tentang pemrograman menggunakan JavaScript, HTML, dan 

CSS, dan tools yang dibutuhkan dalam perancangan game the 



bear saving earth yang berjalan di multi-platform sistem 

operasi berbasis web web. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem 

pembuatan game the bear saving earth. 

BAB VI : IMPLEMENTASI DANPENGUJIAN  

Bab ini Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan 

terhadap sistem yang telah dibuat. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


