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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan 

nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di 

Indonesia. Kata "Pramuka" merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang 

memiliki arti Rakyat Muda yang Suka Berkarya. Sedangkan yang dimaksud 

"Kepramukaan" adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar 

lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, 

teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan 

watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan 

kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan 

masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Dalam dunia Pramuka tentu mengenal Sandi. Sandi adalah sebuah bahasa 

sansekerta yang disebut juga rahasia, menyembunyikan. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia kata persandian yang berasal dari kata dasar sandi adalah rahasia 

atau kode; definisi sinonimnya dalam bahasa Inggris cryptogram, yang berarti 

tulisan rahasia atau tulisan dalam kode. 

Melihat perkembangan teknologi yang tengah terjadi pada saat ini telah 

membuat perubahan yang signifikan dalam pola hidup manusia.Kebutuhan akan 

teknologi menjadi hal yang hampir merata di seluruh dunia. Sebagian besar orang-

orang menggunakan teknologi ini untunk menunjang kehidupan mereka. Sebagai 

sarana hiburan,  game merupakan sesuatu yang sering digunakan untuk membantu 

dalam memuaskan kebutuhan orang-orang akan hiburan. Mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa menyukai game.   

Pada game ini berceritakan seorang petualang bernama “Zod” yang 

berusaha mencari dan mengumpulkan simbol - simbol berupa sandi lingkaran dan 

sandi kotak agar dapat menemukan peti harta karun yang didalamya terdapat 

banyak sekali emas.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang penulis analisa dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana membangun Game Edukasi Pengenalan Sandi Lingkaran dan 

Sandi Kotak Dalam Kepramukaan menggunakan game engine yaitu Unity 

3D? 

2) Bagaimana tanggapan para pramuka siaga terhadap penggunaan Game 

Edukasi Pengenalan Sandi Lingkaran dan Sandi Kotak Dalam 

Kepramukaan sebagai media pembelajaran? 

 

1.3 Tujuan 

Rumusan masalah yang penulis analisa dalam penelitian ini adalah : 

1) Membangun Game Edukasi Pengenalan Sandi Lingkaran dan Sandi Kotak 

Dalam Kepramukaan menggunakan game engine yaitu Unity 3D. 

2) Mengetahui tanggapan para pramuka siaga terhadap penggunaan Game 

Edukasi Pengenalan Sandi Lingkaran dan Sandi Kotak Dalam 

Kepramukaan sebagai media pembelajaran. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, antara lain : 

1) Sistem menggunakan konsep mapping. 

2) Game ini hanya menggunakan simbol lingkaran dan kotak. 

3) Jumlah angka simbol sama dengan jumlah huruf.  

4) Game ini single user. 

  

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur yang digunakan penulis bersumber dari media, atau hal-hal 

yang menyangkut Rancang Bangun Game Edukasi Pengenalan Sandi 

Lingkaran dan Sandi Kotak Dalam Kepramukaan. 
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1.5.2 Perancangan Game 

Meninjau dan menganalisis game-game sejenis untuk mendapatkan 

pertimbangan mengenai struktur game yang tepat untuk diterapkan pada 

“Rancang Bangun Game Edukasi Pengenalan Sandi Lingkaran dan Sandi 

Kotak Dalam Kepramukaan.”  

 

1.5.3 Implementasi 

Proses implementasi dilakukan setelah rancangan cerita dan design 

tampilan selesai,selanjutnya akan dilakukan coding sesuai story line dan 

story board hingga akhirnya game dapat diimplementasikan pada desktop 

bersistem operasi: Windows 7. 

 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap pengujian akan diketahui hasil dari implementasi game, serta 

akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekurangan yang ada. Sehingga 

nanti diharapkan player tidak akan kecewa dengan aplikasi ini. 

 

1.5.5 Penulisan Laporan 

Penulisan laporan digunakan untuk dokumentasi tertulis hasil analisa dan 

implementasi dari aplikasi “Rancang Bangun Game Edukasi Pengenalan 

Sandi Lingkaran dan Sandi Kotak Dalam Kepramukaan.”. Serta 

menyimpulkan hasil yang telah dilakukan selama percobaan, 

pengimplementasian dan pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode   penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 
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Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang mendukung secara teknis 

pengerjaan aplikasi yang dikerjakan. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat, meliputi : analisa data, analisa sistem, dan perancangan 

antarmuka 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian aplikasi dari 

perancangan sistem yang telah dibuat pada Bab III. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang telah dibuat serta saran 

untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 


