
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sejarah dan kebudayaan yang sangat beragam membuat Indonesia 

mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa. Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki berbagai macam kebudayaan seperti tarian tradisional, 

lagu lagu daerah, rumah adat,  dan pakaian adat yang berbeda beda. Potensi luar 

biasa ini harus didukung oleh promosi dan pengenalan yang bagus.  

 Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebudayaan yang ada 

di Indonesia pada saat ini secara perlahan tapi pasti mulai terlupakan. Banyak 

masyarakat khususnya para siswa Sekolah Dasar tidak mengenal begitu banyak 

keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia yang seharusnya pembelajaran 

mengenai budaya tanah air dilakukan sejak dini karena untuk melestarikan 

warisan budaya tersebut. Hal ini terjadi karena begitu banyak kebudayaan asing 

yang masuk dan dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya para siswa 

Sekolah Dasar atau anak-anak. 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat juga 

memberikan pengaruh yang kuat pada para siswa atau anak-anak, contohnya yaitu 

dengan bermain game. Mereka beralasan bahwa game dapat dijadikan alat 

untuk refreshing ketika bosan saat belajar. Namun dalam kenyataannya mereka 

banyak memainkan game-game yang tidak bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuannya dan malah menjadikan ketagihan sehingga lupa untuk belajar. 

Untuk itu perlu dikembangkan sebuah game edukasi yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar tertarik dalam 

belajar. 

 Game edukasi merupakan media alternatif untuk mengenalkan Sejarah dan 

kebudayaan Indonesia kepada anak-anak karena game banyak disukai oleh anak- 

anak dan juga merupakan sebuah media pembelajaran yang efektif. Aplikasi game 

edukasi ini merupakan game 2 dimensi dan bersifat single player. Dengan adanya 



sebuah game edukasi dengan visualisasi yang menarik, diharapkan semangat 

untuk belajar tentang budaya akan lebih termotivasi. Karena selalu dimainkan 

berulang ulang dan terus menerus sampai para pemain game merasa puas, maka 

dengan sendirinya materi-materi yang disampaikan akan mudah dicerna dan 

dimengerti oleh pemain game. Serta dengan adanya game ini, kita dapat terus 

mengenal dan melestarikan budaya kita.  

 Pada studi kasus sebelumnya, game ini dibuat pada aplikasi dekstop 

menggunakan macromedia flash. Untuk pengembangan teknologinya game ini 

berbasis mobile Android dan menggunakan Unity. Terdapat juga perbedaan pada 

struktur penyusunan game ini. Pada game sebelumnya tampilan pada main menu 

masih sederhana. Sedangkan pada pengembangannya game ini lebih detail pada 

tampilan desainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Diangkat dari latar belakang di atas, terdapat beberapa detail permasalahan 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana mengimplementasikan game edukasi pakaian adat Indonesia 

sebagai sarana belajar anak? 

b. Bagaimana mengimplementasikan game pakaian adat indonesia berbasis  

android? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengimplementasikan game pakaian adat indonesia untuk sarana belajar 

anak. 

b. Membuat game pakaian adat Indonesia berbasis Android. 

1.4 Batasan Masalah 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

a. Aplikasi hanya dapat dijalankan pada smartphone yang menggunakan 

sistem operasi Android. 



b. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Android. 

c. Game yang disajikan berupa game 2D. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

 

a. Studi Literatur 

 Studi literaturnya yaitu mempelajari teori dengan membaca beberapa buku 

atau referensi yang berhubungan dengan topik diatas. 

b. Perancangan Desain Sistem 

  Pada tahap ini, penulis merancang untuk membuat aplikasi game mobile 

android yang akan menampilkan informasi mengenai pengenalan budaya yang 

ada di Indonesia terutama pakaian adat. 

 

c. Implementasi Sistem 

Dari perancangan sistem tersebut akan dibuat sebuah aplikasi game edukasi 

mengenai pengenalan pakaian adat indonesia berbasis mobile dan akan dijalankan 

pada smartphone yang menggunakan sistem operasi Android. 

 

d. Evaluasi Sistem 

 Ini merupakan tahap pengujian game/ aplikasi apakah sesuai dengan 

analisa dan perancangan atau tidak, serta untuk mengetahui fungsi – fungsi sistem 

dari aplikasi.  

e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 Membuat dokumentasi dari perancangan sistem, implementasi hingga 

evaluasi hasil dari pengujian yang sudah dilakukan. 

 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

  Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan tugas akhir, metodologi penelitian yang digunakan untuk pembuatan tugas 

akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dasar 

teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat sebagai bahan tugas akhir diantaranya pembahasan tentang teori-teori 

yang mendukung dan mendasari perencanaan dan pembuatan aplikasi game. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

  Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perancangan sistem yang 

akan dibuat sesuai dengan teori-teori dasar yang ada, perancangan user interface, 

serta desain sistem yang akan dibuat.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

  Membahas tentang implementasi fitur dari aplikasi game dan pengujian 

dari kinerja sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang 

dibuat dapat bekerja dengan baik. 

 

BAB V : PENUTUP  

 Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah serta saran yang berguna dalam 

penelitian selanjutnya.  

 


