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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komputer saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk berbagai kalangan, 

termasuk oleh anak-anak. Menurut Haugland (2000) usia 3 dan 4 tahun adalah 

usia yang siap untuk mengeksplorasi komputer. Mereka membutuhkan banyak 

waktu untuk bereksperimen dan eksplorasi. Bagi anak usia 3 dan 4 tahun, 

komputer memiliki manfaat dalam mempertinggi kreativitas, intelegensia, 

keterampilan nonverbal, pengetahuan struktural, ingatan jangka panjang, 

kecekatan tangan, keterampilan verbal, penyelesaian masalah abstraksi, 

keterampilan konseptual dan harga diri. Sedangkan untuk anak Taman Kanak-

kanak dan SD awal adalah meningkatkan keterampilan motorik, mempertinggi 

berpikir otomatis, meningkatkan kreativitas, skor yang tinggi pada berfikir kritis 

dan penyelesaian masalah, effectance motivation – keyakinan bahwa mereka dapat 

merubah atau mempengaruhi lingkungan mereka, serta meningkatkan skor 

penilaian bahasa. [1] 

Salah satu pemanfaatan komputer yaitu sebagai hiburan yang disajikan 

dalam bentuk game. Tidak sekedar untuk bersenang-senang, game sebaiknya 

memberikan sisi edukasi untuk memberi pengajaran/menambah pengetahuan, 

meningkatkan logika dan pemahaman pemain terhadap suatu permasalahan. 

Dalam permainan tersebut mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai 

pendidikan. Selain itu, untuk pemilihan permainan diusahakan agar seluruh aspek 

yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik, baik dari segi kognitif, afektif, 

dan juga psikomotorik. Salah satunya adalah game strategi dengan penggunaan 

taktik atau suatu usaha mengembangkan kemampuan berfikir, kreativitas, serta 

improvisasi untuk menentukan alternatif terbaik dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

Game saat ini sudah dapat dimainkan melalui web browser. Sebelum 

HTML5 muncul, sebagian besar konten web yang dapat bergerak termasuk game 

yang ada dibuat menggunakan Adobe Flash, sehingga untuk bisa mengakses 

dibutuhkan software Flash Player. Jika komputer pengunjung tidak memilikinya, 
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maka akan muncul link untuk mengunduh software tersebut terlebih dahulu. Hal 

ini akan mengurangi kenyamanan pengguna. Selain itu terdapat kesulitan 

mengoptimakan sebuah website flash pada search engine dikarenakan hampir 

semua search engine tidak dapat membaca teks yang ada. 

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

menjadi alasan penulis dalam pembuatan game “Petualangan Si Ceming 

Menggunakan HTML 5” yang dijalankan melalui media browser pada komputer. 

HTML5 sebagai bahasa pemrogramannya untuk kenyamanan pengguna 

komputer terutama anak-anak. Game dibuat dengan tujuan memberikan sisi 

edukasi untuk melatih ketangkasan dan kreativitas serta melatih anak mengatasi 

problem solving. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang 

diambil adalah bagaimana menerapkan HTML5 untuk game yang dapat mengasah 

kreativitas anak-anak dalam mengatasi problem solving. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah penerapan HTML5 untuk game 

yang dapat mengasah kreativitas anak-anak dalam mengatasi problem solving 

dengan “Game Petualangan Si Ceming Menggunakan HTML5”. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan dari aplikasi yang akan dibangun adalah sebagai berikut : 

1. Game dimainkan single player . 

2. Game terdiri dari tiga level. 

3. Game dibangun menggunakan HTML5. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Studi Pustaka 

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yaitu proses pengumpulan data 

dan mempelajari berbagai literatur, artikel, makalah, situs internet maupun jurnal-
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jurnal penelitian yang berhubungan dengan game edukasi, teknologi web game, 

serta pembuatan game menggunakan HTML5. 

 

1.5.2 Analisa Sistem 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai analisa terhadap komponen-

komponen yang dibutuhkan oleh suatu sistem dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat terwujud suatu sistem yang utuh. Analisa sistem meliputi  

kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non fungsional yang lebih lengkapnya akan 

dijelaskan pada pembahasan. 

 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dibagi menjadi beberapa kategori perancangan yaitu: 

a. Perancangan  game play dan arsitektur. Perancangan ini dibuat berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian membuat desain sistem 

yang akan dikembangkan. 

b. Perancangan tampilan antar muka (Graphical User Interface) berfungsi 

sebagai media komunikasi antara pengguna dengan aplikasi. Perancangan ini 

meliputi analisis dan desain tampilan antar muka yang akan dikembangkan. 

 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi semua desain sistem yang 

telah dirancang dengan pengaturan event yang ada pada game engine Construct 2 

berbasis HTML5. Sehingga dibuat sebuah aplikasi game “Petualangan Si 

Ceming” dengan menerapkan beberapa unsur ketangkasan serta kreativitas player 

agar menjadi satu kesatuan game yang utuh. 

 

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini penulis menguji berdasarkan pada cara kerja game, apakah 

program telah berjalan sebagaimana mestinya serta dari sudut pandang pengguna 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. 

 



4 

 

1.5.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi 

tersebut adalah kajian tentang pengertian pemanasan global, 

kajian tentang game, kajian tentang game edukasi, kajian tentang 

pemrograman menggunakan JavaScript, HTML, CSS, dan tools 

yang dibutuhkan dalam perancangan “Game Petualangan Si 

Ceming Menggunakan HTML5” yang berjalan di multi-platform 

sistem operasi berbasis web. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem 

pembuatan “Game Petualangan Si Ceming Menggunakan 

HTML5”. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan 

terhadap sistem yang telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 


