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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat dari 

setiap waktu, berdampak pada segala aspek segi kehidupan manusia. Termasuk 

didunia pendidikan. Banyak media pembelajaran yang digunakan, salah satunya 

media teknologi interaktif seperti game edukasi yang memanfaatkan sebuah 

teknologi pembelajaran. Game edukasi ini ditanamkan dalam sebuah perangkat 

mobile, Dimana perangkat mobile merupakan sebuah alat komunikasi yang 

mempunyai desain simple elegan dan mudah dibawa kemana-mana serta memiliki 

banyak fitur teknologi sebagai penunjang kebutuhan manusia. Perangkat mobile 

ini mengunakan sistem android. Android adalah sistem operasi yang berbasis 

linux untuk perangkat mobile dan open source untuk pengembang yang 

menghasilkan macam-macam aplikasi. Game tersebut dapat berfungsi sebagai 

edukasi pengenalan ragam seni budaya daerah khususnya diwilayah Jawa Timur 

karena seni budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Jawa Timur memiliki sejumlah budaya yang khas antara lain yang biasanya 

kita ketahui yaitu Ketoprak,  Tari Remo,  Parikan, Reog dari Ponorogo yang 

disertai dengan Jaran kepang (Kuda lumping), ada pula Wayang Kulit Purwagaya, 

topeng dalang dari Madura, dan Besutan, kemudian legenda dari Jawa Timur 

seperti angling dharma dan sarip tambah oso. Seni tradisional di Jawa Timur 

secara umum dapat dikelompokan dalam paduan seni budaya jawa tengah seperti 

seni budaya osing dan tarian gaya Jawa Madura, seni tari klasik antara lain tari 

gambyong [http://www.jatimprov.go.id/ 17 oktober 2012.]. Untuk tema game 

edukasi pengenalan ragam seni budaya daerah Indonesia di Jawa Timur, mampu 

memberikan proses pengetahuan dalam mengenal ragam seni budaya daerah 

khususnya di Jawa Timur, Dengan proses yang mudah dan efektif dalam 

membangun pengetahuan yang diterapkan teknologi khususnya game, karena 

banyak kalangan masyarakat yang saat ini tidak mengetahui tentang seni budaya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Remo
http://id.wikipedia.org/wiki/Parikan
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daerah sendiri. Tujuan membangun game ini yaitu memudahkan memberikan 

pembelajaran tentang pengenalan ragam seni budaya daerah kepada semua 

kalangan. 

Analisa penerapan sistem pembelajaran menggunakan Game edukasi lebih 

unggul jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. 

Keunggulan yang signifikan dari game adalah adanya animasi yang dapat 

meningkatkan daya ingat sehingga dikalangan anak sampai dewasa dapat 

menyimpan materi pelajaran dalam waktu lama untuk belajar, Jika dibandingkan 

dengan metode pembelajaran konvensional yang pola pembelajaranya banyak 

merasakan kejenuhan dalam memahami suatu pengetahuan. 

1.2 Rumusaan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam tujuan pembuatan 

game edukasi pengenalan ragam seni budaya daerah berbasis android terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a) Bagaimana merancang dan implementasi game edukasi pengenalan 

ragam seni budaya daerah berbasis android. 

b) Bagaimana mengolah permainan menarik dan interaktif dalam game 

ini. 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

Merancang dan membangun aplikasi game edukasi pengenalan ragam seni budaya 

daerah berbasis android  yang diterapkan pada perangkat mobile yang berbasis 

sistem operasi android sehingga membantu memberikan informasi tentang ragam 

seni budaya daerah kepada penguna game tersebuz 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Game ini dijalankan di perangkat mobile yang berbasis android. 

b. Peta yang digunakan adalah peta sederhana Indonesia khususnya di 

wilayah Jawa Timur dalam permainannya. 

c. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman Action Script 

berbasis aplikasi game android di perangkat mobile. 

d. Ragam seni budaya dearah indonesia ini diambil dari daerah Jawa Timur. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai macam 

literatur yang berhubungan dengan pembuatan game menggunakan bahasa 

pemograman Action Script pada android. 

1.5.2 Perancangan Desain Sistem 

Dalam tahap ini akan dibagi menjadi beberapa kategori perancangan yaitu: 

a. Perancangan game play dan arsitektur.perancangan ini meliputi analisis  

dan desain sistem yang akan dibuat. 

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 dibuat dan 

dikembangkan sehingga tampilan game akan lebih menarik untuk 

memberi rasa nyaman ketika bermain. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Dari perancangan sistem tersebut dibuat sebuah aplikasi game edukasi 

pengenalan ragam seni budaya Indonesia diJawa Timur menggunakan bahasa 

pemograman Action Script pada android. 
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1.5.4 Pengujian Sistem 

Pengujian didasarkan pada cara kerja game serta dari sudut pandang 

pengguna.             

1.5.5 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. 

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. 

 

 


