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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Akhir - akhir ini perkembangan game terutama game edukasi semakin 

pesat, hali itu bias dilihat dari banyaknya sistem pendidikan di sekolah - sekolah 

telah memakai media teknologi informatika khususnya multimedia dan game 

sebagai alat bantu pembelajaran kepada siswanya. Banyak sekali bahan 

pengajaran yang meliputi semua pelajaran yang diajarkan diterangkan kepada para 

siswa di masukkan ke suatu bahan pengajaran berbentuk multimedia atau game, 

agar siswa yang belajar tentang studi pembelajaran itu menjadi lebih tertarik. 

Misalnya belajar tentang grafik tapi penyampaiannya melalui media 

animasi atau belajar tentang bahasa inggris menggunakan media game edukasi. 

Hal itu telah banyak dijumpai di sekolah - sekolah yang ada saat ini. Hingga 

metode pembelajaran yang ada di dunia pendidikan bisa mengikuti perkembangan 

zaman dan tidak selalu memakai pembelajaran yang bersifat statis yaitu guru 

menerangkan dan murid mendengarkan. 

Dari hal yang telah di jabarkan diatas maka penulis ingin membuat suatu 

game edukasi tentang studi TIK (Teknik Informasi dan Komputer) yaitu bidang 

studi yang diajarkan sekolah kepada siswa sekolah dasar sampai menengah atas, 

dan mengambil bahan pertanyaan dari dunia internet dan intranet agar siswa dapat 

mengetahui tentang kata - kata yang mengandung arti dalam dunia internet dan 

intranet. 

Diharapkan dari game itu bisa setidaknya mengenalkan internet dan 

intranet secara dini kepada siswa melalui media game dengan proses 

pembelajaran yang modern dan disukai oleh para siswa, hingga para siswa dapat 

tertarik dan mudah dalam menghafal kata - kata dalam dunia internet dan intranet. 

Selain itu nanti disisikan sebuah animasi meliputi animasi benar , salah, kalah, 

menang dan animasi orang ketika kita menjawab dan karakter orang itu memilih 

jawaban sesuai pilihan kita akan dapat lebih membuat pengguna lebih tertarik lagi 

mengenal kata - kata dalam dunia internet dan intranet. 
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Maka dari itu dalam tugas akhir ini penulis ingin membuat sebuah 

program berupa Game edukasi tentang kuis seputar pemilihan kata dalam dunia  

internet dan intranet bagi siswa khususnya untuk siswa lanjutan tingkat pertama 

dan diberi judul Game Edukasi Penggunaan Dasar Internet dan Intranet Berbasis 

Animasi. Dirancang menggunakan Adobe Flash CS5, dengan bahasa pendukung 

pemrograman Adobe AtionScript 3. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang game edukasi penggunaan internet dan intranet 

agar menarik untuk digunakan pengguna ? 

b. Bagaimana membuat game edukasi penggunaan internet dan intranet 

menggunakan Adobe Flash CS5 dan Actionscript 3? 

c. Bagaimana menerapkan aplikasi game edukasi penggunaan internet dan 

intranet kepada pengguna ? 

 

1.3.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir yang akan dibangun 

adalah seperti di bawah ini : 

a. Merancang game edukasi penggunaan internet dan intranet agar menarik 

untuk digunakan pengguna. 

b. Membuat game edukasi penggunaan internet dan intranet menggunakan 

Adobe Flash CS5 dan Actionscript 3. 

c. Menerapkan aplikasi game edukasi penggunaan internet dan intranet 

kepada pengguna. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diambil dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Materi yang dipakai dalam rancang bangun game hanya memahami kata 

dasar yang dipakai dalam dunia internet dan intranet.  



3 
 

b. Media tidak berkedudukan untuk menggantikan fungsi buku, tapi sebagai 

pelengkap dan penarik dari pengguna agar menyukai dan mempelajari 

buku yang bersangkutan dengan aplikasi game.  

 

1.5.  Metodologi 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai 

pada waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku-buku dan internet 

yang membahas tentang penelitian terhadap kata kata yang digunakan 

dalam dunia internet dan intranet, Adobe Flash CS5, serta bahasa 

pemrograman Adobe ActionScript 3. 

b. Analisa dan Perancangan System 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan pembuatan 

Game Edukasi Penggunaan Dasar Internet dan Intranet Berbasis Animasi 

dengan menggunakan Adobe Flash CS5. 

c. Implementasi 

Mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat yaitu Game 

Edukasi Penggunaan Dasar Internet dan Intranet Berbasis Animasi  

dengan menggunakan bahasa pemrograman Adobe ActionScript 3 dengan 

platform Adobe Flash CS5 pada media komputer.  

d. Pengujian dan Evaluasi 

Melakukan serangkaian pengujian system baik secara system 

ataupun pengguna, dimana pada pengujian dan evaluasi system nanti 

dilihat apakah pembuatan sistem sudah sesuai dengan konsep dan 

rancangan yang diinginkan. Dan melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi system untuk selanjutnya dilakukan 

perbaikan.Kemudian dari pengujian pengguna Game Edukasi Penggunaan 

Dasar Internet dan Intranet Berbasis Animasi  akan dinilai apakah 

pengguna menyukai atau tidak aplikasi yang dibuat dengan cara 

membagikan kuisioner dan menghitung hasil pengisian kuisioner tersebut.  
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e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi 

dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, 

batasan masalah, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan game 

edukasi ini. 

 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Membahas tentang proses analisa dan perancangan system. 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Membuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap 

system yang telah dibuat. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


