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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi (IT) dewasa ini berkembang dengan sangat pesat, 

semua lini kehidupan manusia hampir-hampir tak ada yang absen dari jangkauan 

teknologi informasi. Diyakini bahwa IT mampu memberi solusi-solusi taktis bagi 

persoalan-persoalan hidup dan mempermudah hampir segala urusan manusia. 

Salah satu yang mempunyai peran penting dalam kemajuan dunia IT adalah 

adanya model-model simulasi berupa aplikasi game sebagai sarana pendidikan 

(education), refresing, dll. 

Game atau permainan di dalam komputer ataupun di media lainnya 

sebagian juga merupakan simulasi dari bentuk-bentuk nyata dalam kehidupan 

manusia. Pada tahun 1965, game pertama kali diciptkan sebagai simulasi untuk 

tentara militer belajar strategi perang di tengah situasi perang dingin. Kemudian 

pada tahun 1970, dikembangkan menjadi video game komersial pertama, yaitu 

mesin Magnavox sebagai objek hiburan. Sejak saat itu, game menjadi objek 

hiburan yang menarik. 

Educational Game (Permainan Edukasi) adalah aplikasi game yang 

dikembangkan untuk mensimulasikan satu atau lebih jenis ilmu pengetahuan 

kedalam bentuk software, bertujuan untuk mempermudah pengguna mempelajari 

hal-hal tertentu sesuai dengan tema yang disajikan oleh game tersebut. 

Pada Tugas Akhr ini penulis mengajukan sebuah tema game edukasi yang 

berkaitan langsung dengan persoalan besar bangsa indonesia hari ini. Persoalan 

itu adalah salah satu penyebab negara kitta mengalami kerugian besar dan 

berdampak langsung pada penderitaan jutaan masyarakat indonesia, yakni 

Korupsi. Ide ini muncul dari perenungan yang panjang penulis, kemudian 

memutuskan untuk membuat sebuah game edukasi bertema anti korupsi. 

Judul yang kemudian penulis ajukan adalah Game Edukasi Anti Korupsi 

Berbasis Javascript, merupakan salah satu game edukasi yang sengaja dirancang 

secara khusus untuk masyarakat umum dalam mengenali secara umum dan khusus 

apa itu korupsi, serta bagaimana menjadi masyarakat anti korupsi melalui sajian 

game edukasi sederhana yang dirancang. Pada akhirnya game ini dapat 

berkontribusi kepada pembangunan bangsa dalam hal memerangi korupsi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalh di atas dapat dirumuskan maslah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancangGame Edukasi Anti Korupsi Berbasis Javascript ? 

2. Bagaiman aplikasi Game Edukasi Anti Korupsi Berbasis Javascript dapat 

mensimulasikan pendidikan anti korupsi? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan Game Edukasi Anti Korupsi Berbasis Javascript ini adalah untuk 

pembelajaran penulis dalam merancang game edukasi yang dapat dimanfaatkan 

kepada khalayak umum sebagai sumbangsi akademik terhadap  pemberantasan 

korupsi. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi game ini ada beberapa batasan masalah, antara 

lain : 

1. Game edukasi ini menggunakan sumber undang-undang terkait tindak 

pidana korupsi dan karya-karya ilmiah pendidikan anti korupsi sebagai 

bahan game aplikasi. 

2. Rancang bangun game ini khusus menggunakan Javascript dan hanya 

diaktualisasikan melalui dekstop.  
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1.5. Metode penyelesaian masalah 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1. Studi Literatur 

a. Memahami literatur mengenai konsep Anti Korupsi. 

b. Mempelajari literatur mengenai game edukasi. 

c. Mepelajari literatur tentang Game Engine Sphere dan Javasript. 

1.5.2. Perancangan Sistem 

Rancangan sistem mengenai perancangan game maupun 

perancangan antar muka dalam desain dan implementasi yang akan 

digunakan. 

1.5.3. Implementasi Sistem  

Impmentasi sistem ini meliputi perancangan sistem, perancangan 

data, perancangan proses, dan perancanagan antarmuka. 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Pada pengujian sisitem ini dilakukan evaluasi sejauh mana 

rancangan sistem bekerja pada game edukasi yang telah dibuat 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mengurai tentang berbagai teori yang mendukung untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian 

lebih lanjut menegenai perancangan game maupun perancangan 

antar muka dalam desain dan implementasi yang akan digunakan 

dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi game yang telah 

dibuat meliputi cara pengoperasian serta tampilan layout game. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berikan tentang kesimpulan dari pembuat game ini 

serta berisikan saran-saran yang dikemukakan mengenai 

penggunaan game serta masukan-masukan dari penulis bagi 

rencana pengembangan game ini di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


