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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. Dimana 

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 

Manusia di ciptakan dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Seorang 

balita pun sudah mampu berkomunikasi dengan sangat baik mengunakan bahasa 

ibunya, dia juga sudah mampu mengenali berbagai benda meskipun yang terlihat 

hanya bentuk dari bagian tertentu dari benda tersebut. Kecerdasannya akan 

berkembang dengan sangat pesat, baik kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, 

maupun kecerdasan spiritual.  

Teknologi informasi sekarang ini berkembang pesat dan sudah merambah 

ke dalam segala aspek kehidupan tidak hanya menjadi alat komunikasi saja akan 

tetapi sudah menjadi sarana hiburan dan juga gaya hidup. Salah satu program 

yang semakin berkembang adalah game. Sekarang game tidak hanya dapat 

dijalankan menggunakan komputer atau laptop saja, namun dapat dijalankan pada 

perangkat mobile seperti handphone. Di awal perkembangannya, game dianggap 

hanya bertujuan untuk hiburan. Sebagai suatu program yang interaktif yang dapat 

merespon apa yang dilakukan pemain, game ini mempunyai peluang yang besar 

untuk menjadi sebuah sarana pendidikan agar minat anak untuk belajar 

meningkat. Maka game tersebut dapat dipadukan dengan unsur edukasi.   

Game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan 

pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi 

multimedia interaktif. Salah satu contoh dari game edukasi adalah game edukasi 

pengenalan bentuk. Game edukasi pengenalan bentuk bagi balita berbasis android 
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merupakan aplikasi yang dapat membantu orang tua dalam mendidik anak untuk 

belajar mengenali bentuk sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini 

Bertolak ukur dari penjelasan di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“GAME EDUKASI PENGENALAN BENTUK BAGI BALITA BERBASIS 

ANDROID”. Aplikasi game edukasi ini bertujuan untuk melatih daya ingat anak 

mengenal bentuk-bentuk yang ada di kehidupan sehari-hari yang dapat dijalankan 

menggunakan perangkat mobile berbasis android. Sehingga dapat menjadi media 

pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa terbagi menjadi 

beberapa sub permasalahan, yang diantaranya adalah :  

a. Bagaimana membuat sebuah game pengenalan bentuk yang dapat di 

implementasikan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini? 

b. Bagaimana melakukan pengujian game pengenalan bentuk bagi balita 

berbasis android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain :  

a. Game edukasi yang di bangun dapat dijalankan pada aplikasi berbasis 

android, dengan sistem operasi Android Versi 4.1 (Jelly Bean). 

b. Game edukasi pengenalan bentuk ini terdiri dari bentuk segitiga, 

lingkaran, persegi panjang, persegi, segi delapan, belah ketupat, oval, 

bintang, bulan sabit, dan layang-layang. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan dari perancangan dan implementasi 

aplikasi ini adalah sebagai game edukasi pengenalan bentuk bagi balita berbasis 

android. 
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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 Game edukasi pengenalan bentuk bagi balita berbasis 

android menggunakan Flash Builder 4.6. 

 

1.5.2 Perancangan Desain Sistem 

Pada tahap ini, merancang sebuah aplikasi edukasi pra-sekolah bagi balita 

berbasis android sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Aplikasi 

android di tulis dan dibangun dengan menggunakan Flash Builder. User 

menjalankan game dan akan ada 3 pilihan yaitu menu memulai game dimana 

game tersebut bercerita tentang bentuk-bentuk yang ada di kehidupan sehari-hari 

seorang anak, seperti atap rumah yang berbentuk segitiga, serta bola yang biasa 

dimainkan anak-anak berbentuk lingkaran dimana anak-anak memilih bentuk 

yang ada di bawah sesuai pertanyaan yang ada, menu user untuk membuat user, 

dan menu help untuk mengetahui bagaimana cara bermain.  

 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Tahap ini mengimplementasi semua desain sistem yang telah dirancang 

menggunakan program Flash Builder 4.6, sehingga layak untuk dimainkan pada 

media berbasis Android. 

 

1.5.4 Pengujian 

Aplikasi ini dapat dijalankan dengan baik pada smartphone Android oleh 

user dengan sistem operasi Android 2.2 (Froyo), Android 4.0.4 (Ice Cream 

Sandwich) maupun Jelly Bean. Selain itu semua fungsi yang terdapat pada 

aplikasi dapat berjalan lancar dan berfungsi sebagaimana mestinya. 
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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, 

pengenalan bentuk-bentuk dasar geometri, 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 analisa 

kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, skenario game, perancangan sistem, 

activity diagram, sequence diagram dan perancangan desain interface. 

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. 


