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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.  

1.1.  Latar Belakang 

Pada era teknologi ini para siswa sekolah kebanyakan dari mereka sangat 

suka memainkan game baik melalui komputer maupun handphone. Game sangat 

disukai  karena game dapat dijadikan alat untuk refreshing apabila mereka sudah 

suntuk dalam belajar terutama game berbasis Android yang terdapat pada 

smartphone  yang bersifat portable dan juga ukurannya kecil sehingga memudahkan 

untuk di download. 

Namun game juga memiliki dampak negatif bagi anak-anak. Salah satunya 

dapat membuat mereka menjadi ketagihan untuk memainkannya sehingga anak-anak 

akan melupakan kewajiban belajar saat sedang terlalu asik memainkan game.  Untuk 

itu perlu dikembangkan sebuah game edukasi yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar tertarik dalam belajar. Sehingga 

anak-anak akan memanfaatkan waktu bermain game mereka sekaligus dengan 

belajar. Anak-anak lebih mudah menyerap sesuatu dengan teknologi daripada 

pembelajaran secara konvesional maka dari itu lebih mudah mempelajari suatu 

pelajaran dengan menggunakan game edukasi.  

Peta merupakan salah satu dasar yang harus dipelajari oleh seseorang 

apabila ingin mengetahui suatu letak geografis. Pelajaran mengenai peta dan 

berbagai negara dapat dipelajari dari mata pelajaran IPS dengan materi mengenai 

peta. Mata pelajaran ini memerlukan tingkat penghafalan dan ingatan yang sangat 

tinggi. Karena pelajar diharuskan menghafal satu demi satu semua cakupan geografi 

seperti mengenai pengetahuan negara-negara yang ada di dunia. Pelajar diharuskan  

menghafal  ibukota,  bentuk  pemerintahan,  mata  uang, hingga kebudayaan-

kebudayaan masing-masing negara di dunia.    
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Hal inilah yang menginspirasi penulis untuk membuat sebuah permainan 

edukasi berbasis mobile  teknologi yang mempermudah siswa dalam mempelajari 

peta yang berjudul “Pembuatan Game Edukasi Pencocokan Peta Dan Bendera 

Negara  Berbasis Mobile  Teknologi”. Penulis memilih game berbasis mobile  karena 

bersifat portable sehingga memudahkan siswa mempelajari peta dan berbagai 

bendera negara kapanpun dan dimanapun. 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana menganalisa kebutuhan game edukasi pengenalan peta dunia ? 

b. Bagaimana merancang game edukasi yang bisa mengenalkan peta dunia ? 

c. Bagaimana mengimplementasikan game peta dan bendera pada mobile  

teknologi ? 

d. Bagaimana menanamkan sisi edukasi pada game peta dunia ? 

1.3. Tujuan  

Membuat game edukasi pencocokan peta dan bendera negara berbasis 

mobile  teknologi yang bertujuan untuk membantu anak-anak mempelajari peta dan 

bendera suatu negara. 

1.4.  Batasan Masalah 

a. Game ini berjalan pada smartphone  berbasis Android. 

b. Game yang akan dibuat berupa game 2D. 

c. Game ini sebatas pengenalan peta dunia beserta negaranya. 

d. Peta yang dipilih dibatasi hanya beberapa 10 Negara pada setiap benua. 

1.5. Metodologi 

Adapun tahap-tahap perancangan dan pembuatan game edukasi pencocokan 

peta dan tarian indonesia  berbasis mobile  teknologi antara lain sebagai berikut : 

1.5.1. Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini akan dilakukan pemahaman mengenai pemrograman pada 

platform android yang akan diterapkan pada aplikasi yang akan dibuat. 
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2. Literatur 

Mencari dan mempelajari semua literatur yang berhubungan dengan sistem 

operasi android serta referensi mengenai game edukasi. 

1.5.2. Analisa 

Game ini mengangkat tema edukasi mengenai pelajaran Geografi yaitu peta 

dunia dan juga pengenalan bendera beberapa negara. Sesuai dengan judul game ini 

maka disini pemain akan diajak untuk mencocokan bendera sebuah negara pada 

bagian negara asal bendera tersebut. 

1.5.3. Desain 

Pada tahap desain dilakukan perancangan use case dan class diagram yang 

sesuai mengenai sistem yang dibuat. Serta melakukan desain konseptual dan desain 

fisik. Tahap desain konseptual dilakukan dengan tujuan untuk menentukan berbagai 

alternatif pemenuhan kebutuhan pengguna sistem. Sedangkan tahap desain fisik 

dilakukan dengan tujuan untuk menerjemahkan kebutuhan – kebutuhan pengguna 

sistem yang tertuang dalam desain konseptual ke dalam rumusan terinci. 

1.5.4. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan penulisan source code game dan mempersatukan 

artwork dari semua bagian lain seperti visual, audio, konsep dan lain-lain. Kemudian 

mengimplementasikan game pada smartphoone android.  

1.5.5. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap game yang telah selesai. 

Penulis memakai 2 macam pengujian yaitu pengujian alpha dan pengujian beta. 

Pengujian ini dilakukan supaya implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan 

desain game. Serta bertujuan untuk mencari kelemahan - kelemahan yang terjadi 

pada saat menjalankan game sehingga apabila terjadi kesalahan dapat segera 

dilakukan perbaikan yang sesuai.  
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini membahas mengenai ide yang melatarbelakangi 

pembuatan game edukasi serta, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan 

masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem 

pada game yang akan dibuat. Dasar teori diambil dari literature dan 

referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan 

tugas akhir yang meliputi pengertian game, game edukasi, pengertian 

Android, peta dan bendera.  

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

 Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa sistem seperti 

konsep pembuatan game dan desain game. Pada tahap  perancangan 

dilakukan pemodelan user interface serta desain sistem yang akan dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

 Berisi tentang implementasi sistem dapat berupa rincian komponen 

program, ruang lingkup game dan tampilan antarmuka game. Sedangkan 

pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah dengan implementasi game 

yang dibuat sesuai dengan analisa dan desain sistem serta untuk mengetahui 

fungsionalitas setiap sistem yang telah dibuat. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

 Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah serta saran yang 

berguna dalam penelitian selanjutnya. 


