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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Game pendidikan merupakan sebuah kegiatan belajar yang menyenangkan 

dilakukan dengan menggunakan cara atau alat permainan yang bersifat mendidik, 

sehingga game pendidikan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung,berpikir cepat, komunikasi, mengembangkan kepribadian serta melatih 

ketangkasan. Contoh game ketangkasan,game matematika dan lain lain. Selama 

ini banyak game yang tidak menyamtunkan sebuah nilai edukasi hanya berupa 

untuk kesenangan semata. 

Berangkat dari yang dimiliki anak. Setiap anak membawa segala 

pengetahuan yang telah dimilikinya terhadap pengalaman-pengalaman barunya. 

Jika suatu pengalaman belajar tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menciptakan pengetahuan baru, maka pemebelajaran itu akan membosankan dan 

kemungkinan anak akan cendrung kepada pemikiran bahwa belajar itu 

membosankan. Proses pembelajaran adalah tugas yang sangat kompleks yang 

dapat membuat siswa berpikir keras dan memerlukan banyak usaha untuk dapat 

memahaminya, sehingga membutuhkan motivasi untuk mengatasinya. Agar 

terhindar dari kebosanan bagi anak dalam menerima pelajaran adalah 

penyampaianya dilakukan dengan cara menyenangkan, dalam hal ini 

diimplementasikan dalam sebuah game komputer. 

Permainan game dengan unsur petualangan masih sangat digemari oleh 

para pecinta game yang tidak mengenal umur baik anak-anak, remaja, maupun 

dewasa. Penggabungan sebuag tes dengan sebuah game diharapkan mampu 

mengatasi tingkat kejenuhan dalam melakukan latihan untuk memajukan, 

meningkatkan dan memperbaiki daya pikir mereka. Berdasarkan hal tersebut, 

game “smart adventure” dapat diterapkan sebagai solusi dinamisasi proses 

pembelajaran. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang 

dapat dikemukakan adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi game  berjudul 

“Smart Adventure” yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang 

menyenangkan serta menarik dan interaktif ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas diberikan batasan-batasan 

sebagi berikut : 

1. Materi pembelajaran yang diterapkan pada game hanya berdasrkan dari kelas 

3 sekolah dasar. 

2. Bidang studi yang digunakan hanya meliputi : agama, IPS, IPA, dan bahasa 

indonesia. 

3. Permainan dimainkan di komputer desktop. 

4. Hanya bisa dimainkan dengan mode single player. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah merancang sebuah aplikasi 

game berjudul “Smart Adventure” yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

pembelajaran yang menyenangkan serta menarik dan interaktif. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Langkah langkah yang ditempuh dalam penyelesaian masalah di atas 

adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini penulis mengadakan studi pustaka atau pencarian informasi dari 

berbagai literatur agar mendapat bahasan yang lengkap mengenai materi –

materi yang akan digunakan dalam penyelesaian tugas akhir sehingga penulis 

mendapatkan pemahaman yang cukup untuk menyelesaikan aplikasi yang 

dibuat. 
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2. Analisa desain sistem 

Penulis membuat desain sistem dengan menggunakan diagram-diagram yang 

akan mempermudah penulis untuk merencanakan kerja dari suatu sistem 

sehinggan sistem bisa optimal. 

3. Perancangan 

Penulis merancang dan memodelkan desain program dengan menggunakan 

uml diagram yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan sistem yang akan dibuat. 

4. Implementasi 

Penulis membuat sistem berdasarkan desain yang telah dibuat dengan 

mengimplementasikanya menggunakan bahasa pemrograman ActionScript. 

5. Ujicoba dan Evaluasi 

Penulis melakukan ujicoba dan evaluasi terhadpa jalanya game yang sudah di 

buat untuk mencari masalah yang timbul, serta mengevaluasi hal-hal seperti 

berikut : 

a) Tantangan dari permianan yang di berikan kepada pemain. 

b) Ketrampilan, dalam hal ini kemampuan pemain dalam menyelesaikan 

permainan. 

c) Kontrol, kendali pemain terhadap permainan. 

d) Tujuan, dalam hal ini tujuan utama dari permainan ini harus jelas. 

e) Tanggapan yang di berikan kepada pemain dari game apakah sudah 

sesuai. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap akhir ini disusun laporan sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 

penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Memaparkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian yang 

dilakukan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang pendidikan, game edukasi, dan AcrtionScript.  
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menguraikan analisis perangkat lunak yang dilakukan serta 

perancangan perangkat lunak yang sesuai dengan pembuatan aplikasi. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari pembuatan perangkat lunak serta 

pengujian terhadap perangkat lunak tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dan hasil 

penelitian yang diperoleh. Bab ini juga memuat saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


