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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Game Digital saat ini bukan lagi hanya sebagai sebuah permainan, namun 

sudah sebagai kegiatan untuk ekspresi dari bentuk kesenangan kita didunia nyata. 

Banyak game sudah menjadi bagian dari kegiatan belajar atau pelampiasan atas 

keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau berbahaya 

bila dilakukan didunia nyata ataupun game juga sebagai alat belajar agar kita 

membiasakan sesuatu pekerjaan yang dibutuhkan dalam kegiatan kita sehari-hari. 

Salah satu contoh dari bentuk suatu pekerjaan atau kegiatan bermanfaat 

yang diwujudkan dalam bentuk game digital yang sering kita jumpai adalah game 

education. Di dalam game itu akan kita temui suatu kegiatan yang dapat memberi 

rangsangan kepada penggunanya agar melakukan kegiatan itu secara rutin. 

Didalam game seakan pengguna dapat mencurahkan segala kemampuannya 

dalam melakukan kegiatan itu secara rutin dan mengusir rasa malas. Disini bentuk 

pencurahan ekspresi dalam melakukan kegiatan dapat kita lihat bahwa pengguna 

dalam memainkan game ini seakan akan melakukannya dengan semangat, padahal 

di dunia nyata terkadang pengguna tidak melakukannya secara rutin. 

Metode Best First Search merupakan kombinasi dari metode Dipth First 

Search dan Breadth First Search. Pada metode Best First Search, pencarian 

diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah, jika 

ternyata node pada level yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristic yang 

lebih buruk[1]. 

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat suatu game yang 

berhubungan dengan hal diatas dan bisa membuat pengguna terangsang untuk 

melakukan kegiatan yang dimainkan di dalam permainan game digital dan 

bersemangat dalam melakukan kegiatan tersebut ditambah dengan 

dimasukkannnya metode Best First Search pada karakter utama dan musuh dalam 

pembentukan kecerdasan buatannya. 



2 
 

Disatu sisi dalam hal melakukan kegiatan yang membuat terangsang penulis 

mengambil suatu kegiatan berupa membersihkan halaman, dan dalam 

pembentukan kecerdasan buatan pada karakter game yang bisa dilihat ketika 

karakter utama menentukan langkah dan ternyata titik langkah yang dideteksi 

adalah titik langkah maksimal, hingga karakter utama mengambil titik tadi sebagai 

titik akhir pijakan bukan titik asli yang sama atau bahkan melebihi titik maksimal  

Dari semua penjelasan diatas muncullah ide membuat game “bersihkan 

halaman” dimana nanti rencananya dalam game itu akan ditampilkan sebuah 

kegiatan membersihkan halaman agar halaman rumah selalu bersih dari sampah 

sampah. 

Akhirnya penulis memberi judul tugas akhirnya “Game Edukasi 

Bersihkan Halaman”. Diharapkan dengan adanya game ini, pengguna setidaknya 

bisa terangsang untuk membersihkan halaman rumah secara rutin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah yang diambil dalam penyelesaian penelitian tugas akhir yang berjudul 

“Game edukasi bersihkan halaman” adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat game edukasi “Bersihkan halaman” ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan game edukasi “Bersihkan  

halaman” ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan penelitian tugas akhir yang dilakukan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat game edukasi “Bersihkan halaman”? 

2. Mengimplementasikan game edukasi “Bersihkan halaman”? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya maka perlu diberikan batasan-batasan sebagi berikut : 

1. Game bersifat single player. 

2. Permainan dimainkan di komputer desktop. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Langkah langkah yang ditempuh dalam penyelesaian masalah di atas adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Studi Pustaka 

 Pada tahap ini penulis mengadakan studi pustaka atau pencarian 

informasi dari berbagai literatur agar mendapat bahasan yang lengkap 

mengenai materi –materi yang akan digunakan dalam penyelesaian tugas 

akhir sehingga penulis mendapatkan pemahaman yang cukup untuk 

menyelesaikan aplikasi yang dibuat. 

2. Analisa desain sistem 

 Penulis membuat desain sistem dengan menggunakan diagram-diagram 

yang akan mempermudah penulis untuk merencanakan kerja dari suatu 

sistem sehinggan sistem bisa optimal. 

3. Perancangan 

 Penulis merancang dan memodelkan desain program dengan 

menggunakan uml diagram yang digunakan untuk menentukan, 

memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem yang akan 

dibuat. 

4. Implementasi 

 Penulis membuat sistem berdasarkan desain yang telah dibuat dengan 

mengimplementasikanya menggunakan bahasa pemrograman Macromedia 

Flash CS5 dengan Actionscript 2. 

5. Ujicoba dan Evaluasi 

 Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem. Ujicoba dan 

evaluasi perangkat dilakukan untuk mencari masalah yang timbul, serta 

mengevaluasi hal-hal seperti berikut : 

a) Tantangan dari permainan yang di berikan kepada pemain. 

b) Ketrampilan, dalam hal ini kemampuan pemain dalam 

menyelesaikan permainan. 

c) Kontrol, kendali pemain terhadap permainan. 

d) Tujuan, dalam hal ini tujuan utama dari permainan ini harus jelas. 



4 
 

e) Tanggapan yang di berikan kepada pemain dari game apakah 

sudah sesuai. 

 

6. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam bentuk bab, 

dan masing-masing bab akan dipaparkan dalam beberapa sub bab, diantaranya : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembangunan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir.  

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembangunan dan pengujian aplikasi Game Edukasi 

“Bersihkan Halaman”.  
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji 

coba sistem mengenai keterkaitannya dengan rumusan masalah dan 

tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan saran-

saran mengenai penggunaan sistem serta bahan masukan dari penulis 

bagi rencana pengembangan proyek akhir untuk masa yang akan 

datang. 

 

  

 


