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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang 

kian pesat, dan hal tersebut berdampak pada segala aspek kehidupan 

manusia. Dengan adanya teknologi beserta perkembangannya, sangatlah 

membantu dalam kehidupan manusia yang meliputi berbagai bidang. 

Salah satu jenis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 

perkembangan di dunia game. Perkembangan game di dunia semakin 

pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Industri dan bisnis pengembangan 

game juga sudah menjadi suatu hal yang menjanjikan, terbukti dengan 

banyaknya perusahaan pengembangan game. Game saat ini sudah menjadi 

alternatif hiburan bagi tua, muda, pria, maupun wanita. Banyak pengguna 

komputer menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan komputer 

untuk bermain game.  

Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, 

merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik 

mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya 

kepuasaan batin. Mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada 

sekarang ini dapat menjadikan game sebagai salah satu media 

pembelajaran. Dengan memasukkan unsur hiburan ke dalam pembelajaran 

anak, maka akan tercipta media pembelajaran yang interaktif. 

Game edukasi adalah salah satu contoh dari media pembelajaran 

melalui game. Game edukasi menerapkan sistem pembelajaran langsung 

dengan pola learning by doing. Pola pembelajaran yang dilakukan dapat 

melalui tantangan-tantangan yang ada dalam permainan game ataupun 

faktor kegagalan yang dialami sang pemain, sehingga mendorong pemain 

untuk tidak mengulangi kegagalan dalam tahap berikutnya. Dari pola yang 

diterapkan game edukasi, sang pemain akan dituntut untuk melakukan 

proses pembelajaran secara mandiri. Selama ini, media pembelajaran yang 
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digunakan di sekolah-sekolah Indonesia masih mengacu pada media buku. 

Media pembelajaran yang interaktif sangatlah diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Game edukasi sangat menarik untuk 

dikembangkan. Ada beberapa kelebihan dari game edukasi dibandingkan 

dengan metode edukasi konvensional. Salah satu kelebihan utama game 

edukasi adalah pada visualisasi. Dengan adanya animasi, dapat 

meningkatkan daya ingat sehingga anak dapat menyimpan materi 

pelajaran dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode 

pengajaran konvensional. 

Pelajaran sejarah atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sudah 

diterapkan mulai dari jenjang SD hingga SMP. Pelajaran IPS tentunya 

lebih banyak mengulas tentang sejarah, baik mengenai tempat, sejarah dari 

kerajaan, atau kisah perjuangan rakyat jaman dulu. Game edukasi ini 

mengangkat tema tempat bersejarah di Indonesia, berupa bangunan atau 

peninggalan dari kerajaan Indonesia yang masih tersisa hingga sekarang 

beserta sejarah, letak geografis dari bangunan atau peninggalan tersebut, 

karena itu perlu media interaktif yang menarik sehingga memunculkan 

minat anak untuk mempelajari tempat dan peninggalan bersejarah di 

Indonesia. Pola pembelajaran yang dilakukan yaitu mengajak pemain 

untuk mengenal lokasi tempat-tempat bersejarah di Indonesia sekaligus 

mengetahui sejarah dari tempat tersebut. Pemain diarahkan ke sebuah peta 

Indonesia, dan memilih lokasi yang benar sesuai pertanyaan yang muncul. 

Dengan pemilihan lokasi yang tepat, pemain dapat mengetahui sejarah dari 

tempat tersebut. Dari permasalahan yang telah penulis bahas diatas maka 

penulis mengambil judul “Game Edukasi Tempat Bersejarah di 

Indonesia”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka 

ditemukan rumusan masalah dari tugas akhir ini, diantaranya : 

a. Bagaimana membuat media pembelajaran yang interaktif melalui game 

edukasi ? 

b. Bagaimana menerapkan google API sebagai dasar dari pembuatan game 

ini ? 

c. Bagaimana membuat game yang baik dan mengemasnya semenarik 

mungkin ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Memilih lokasi marker pada peta sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan. 

b. Peta yang digunakan adalah Peta Indonesia yang diambil dari Google 

Map. 

c. Aplikasi ini hanya bisa dimainkan untuk single player saja. 

d. Pertanyaan yang ada pada game dilakukan secara acak oleh sistem. 

e. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

berbasis Android.  

f. Game yang dibuat berbasis stand-alone. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah : 

1. Menciptakan media pembelajaran yang interaktif melalui game 

2. Mengenalkan letak dari tempat-tempat bersejarah di Indonesia 

3. Melatih daya ingat visual pada anak melalui game edukasi 
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1.5. Metodologi Pengerjaan 

1.5.1. Studi Pustaka 

 Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai 

macam referensi baik mengenai sistem ataupun dari literatur buku 

Sejarah yang berkaitan dengan pembuatan game. 

1.5.2. Merancang Desain Sistem 

Dalam tahap ini akan dibagi menjadi beberapa kategori 

perancangan yaitu : 

a. Perancangan gameplay dan arsitektur game. Perancangan ini 

terdiri dari analisis dan desain sistem. 

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

berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna (user) 

dengan aplikasi. Perancangan ini meliputi analisis dan desain 

tampilan antar muka. 

1.5.3. Implementasi Sistem  

Dari perancangan sistem tersebut dibuat sebuah aplikasi game 

edukasi menggunakan piranti lunak Eclipse yang merupakan 

project Java Open Source. 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Pengujian didasarkan pada cara kerja game serta dari sudut 

pandang pengguna. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

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 tentang teori-teori yang mendukung dan 

mendasari perencanaan dan pembuatan aplikasi game. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang analisa kebutuhan dari sistem dan 

desain dari keseluruhan sistem yang dibuat, perancangan 

sistem yang ada dalam aplikasi yang meliputi state 

diagram. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang implementasi fitur aplikasi game dan 

pengujian dari kinerja sistem yang sudah terbentuk untuk 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh 

dari hasil implementasi dalam tugas akhir ini. 

 


