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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan. Di 

mana latar belakang merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan munculnya ide 

untuk membuat aplikasi ini. Rumusan masalah merupakan point-point masalah 

yang harus dipecahkan. Batasan masalah merupakan hal-hal yang membatasi 

pembuatan aplikasi. Tujuan merupakan hasil yang didapat dari rumusan masalah. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya jaman dan teknologi , maka semakin 

banyak pula game – game bermunculan dengan tujuan user yang menggunakan 

aplikasi game tersebut merasa senang dan menikmati dengan permainan – 

permainan yang di muat dalam sebuah aplikasi game tersebut. Salah satu dari 

jenis game  yang ada sekarang antara lain adalah game  edukasi. 

Game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan 

pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi 

multimedia interaktif (Rosa A.S, 2011). Salah satu contoh dari game edukasi 

adalah game edukasi Tacut Hunter. Game edukasi Tacut Hunter merupakan 

perpaduan antara game dengan operasi pola pikir manusia terhadap daya 

konsentrasi dan kecepatan berpikir. 

Tacut Hunter merupakan sebuah istilah yang berarti pemburu hebat, 

dengan kata lain  game ini ialah game tentang pencarian sebuah harta karun yang 

mana untuk mendapatkan harta karun tersebut harus melewati sebuah rintangan. 

Tacut Hunter nantinya akan menjadi karakter dari aplikasi game edukasi yang 

akan dibuat nanti. Game edukasi tersebut dibuat bertujuan untuk meningkatkan 

daya konsentrasi dan kecepatan berpikir pada anak. 

Konsentrasi adalah usaha pemusatan pikiran pada satu tujuan tertentu 

sampai tujuan tersebut tercapai. Kemampuan berkonsentrasi adalah kemampuan 

yang sangat penting untuk meraih tujuan atau target atau apapun keinginan kita. 

Dalam game edukasi tersebut akan membutuhkan konsentrasi untuk 
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menyelesaikan game edukasi yang kita mainkan. Selain konsentrasi game edukasi 

ini juga akan membuat player / user harus berpikir dengan cepat untuk 

menyelesaikan permainan yang ada pada game edukasi tersebut. 

Berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif. 

Secara lebih formal, berpikir adalah penyusunan ulang ataumanipulasi kognitif 

baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbolyang disimpan dalam long 

term memory. Jadi, berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa 

peristiwa atau item. 

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas maka penelitian ini mengambil 

judul “Perancangandan ImplementasiAplikasi Game Edukasi “Tacut Hunter” 

untuk Melatih Daya Konsentrasi dan Kecepatan Berpikir”.Game edukasi ini 

mengkombinasikan antara game dengan operasi pola pikir manusia terhadap daya 

konsentrasi dan kecepatan berpikirdengan scenariomencari sebuah harta karun 

yang tersimpan sehingga dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisaterbagi menjadi 

beberapa sub permasalahan, yang diantaranya adalah : 

 Bagaimana cara merancangdan mengimplementasi aplikasi game edukasi 

“Tacut Hunter” agar dapatmeningkatkandaya konsentrasi dan kecepatan 

berpikir? 

 Bagaimana membuat sebuah game edukasi yang menarik ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan 

dibawah ini, antara lain : 

 Aplikasi ini berbasis desktop 

 Aplikasi ini dibuat menggunakan unity 

 Aplikasi ini direkomendasikan untuk anak – anak sekolah dasar 
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1.4 Tujuan 

 Berdasarkan permasalahan, tujuan dari perancangan dan implementasi 

aplikasi edukasi “Tacut Hunter” diantaranya adalah: 

 Untuk meningkatkan semangat belajar siswa dengan adanya game 

edukasi yang menarik. 

 Implementasi dari perancangan aplikasi game edukasi “Tacut Hunter”. 

 Membuat game edukasi “Tacut Hunter” dengan konsep level dan score. 

 

1.5 Metodologi 

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1 Analisis dan Pengumpulan Data 

Menganalisis kebutuhan sistem dan mengumpulkan serta mempelajari 

berbagai literatur,  buku-buku,  artikel maupun jurnal-jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan pembelajaran konsentrasi dan kecepatan berpikir 

danpembuatan game berbasis dekstop menggunakan bahasa java. 

 

1.5.2 Membuat Desain Sistem 

 Perancangan desain sistem akan dibangun berbasisi dekstop. Dalam 

penerapannya,game ini dbuat dengan skenario mencari harta karun dengan sistem 

level dan score yang mana dalam hal pencarian harta karun tersebut terdapat 

metode – metode yang membutuhkan konsentrasi dan kecepatan untuk berpikir 

dalam hal menyelesaikan game tersebut. 

 

1.5.3 Implementasi Sistem 

 Mengimplementasi semua desain sistem yang dibutuhkan pada game ini 

pada bahasa pemrograman java. Dan kemudian membangun game  tersebut 

menjadi sebuah game yang utuh dengan konsep level dan score yang sudah kita 

tentukan. 
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1.5.4 Pengujian 

  Aplikasi ini dikatakan berhasil jika : 

- Menampilkan menu awal game 

- Masuk ke framegamelevel 1 sampai cek poin dan ke frame game 

labirin 

- Masuk ke frame gamelevel 2 sampai cek poin dan ke frame game 

tebak gambar 

- Masuk ke frame gamelevel 3 sampai cek poin dan ke frame game 

mengingat dan menebak angka 

- Menampikan score dan menyimpan score pada setiap level 

- Menampilkan timer pada setiap level 

 Adapun pengujian berdasarkan tujuan untuk user / player untuk 

membuktikan bahwa aplikasi ini dapat melatih daya konsentrasi dan kecepatan 

berpikir pada anak :  

- Level 1 

Pada level 1 ini yaitu game labirin , disini anak – anak akan bermain 

dengan ketepatan waktu dan mencari jalan keluar dari labirin 

tersebut, hal ini tentunya akan melatih kecepatan berpikir pada anak 

juga ,karena mereka harus memilih jalan yang benar dan harus 

menyelesaikan game tersebut dengan waktu yang ada. 

- Level 2 

Unsur edukasi dari game level 2 ini adalah belajar bahasa inggris, 

dan selain itu game ini terdapat timer dalam menyelesaikan game 

tebak gambar tersebut. Hal ini akan menguji kecepatan berpikir anak 

dalam menebak gambar dalam bahasa inggris dan konsentrasi untuk 

menebak semua gambar tersebut sebelum waktu yang ditentukan. 

- Level 3 

Pada level 3 juga terdapat unsur melatih konsentrasi dan daya ingat 

anak, karena pada level ini user akan mencari peti harga karun dan 

mengingat angka yang terdapat pada setiap peti harta karunnya 

dengan timer interval waktu yang cepat sehingga user harus 

mengingat angka tersebut dan kemudian menyelesaikan 

pertanyaannya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab I   : Pendahuluan 

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

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

 

Bab II  : Landasan Teori 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat. Teori tersebut meliputi definisi game, definisi konsentrasi, definisi 

berpikir, serta tools penunjang pembuatan aplikasi. 

 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang akan 

dikembangkan. Pada bagian analisis diidentifikasikan beberapa hal yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti deskripsi sistem, spesifikasi sistem, 

analisis penggunaan sistem, dan batasan-batasan sistem. Pada bagian perancangan 

akan dibahas kerangka implementasi aplikasi yang berupa arsitektur yang dibuat 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan.  

 

Bab IV: Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab III dan pengujian dilakukan untuk memastikan sejauh mana 

game yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Bab V: Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari aplikasi game edukasi yang telah 

dibuat serta saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 


