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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perangkat lunak game (permainan) yang ada dalam dewasa 

ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini bisa dilihat dengan 

banyaknya game saat ini mulai dari game strategi, olahraga, petualangan sampai 

pada game yang bersifat edukatif atau pendidikan. Game edukatif adalah 

permainan yang disertai pembelajaran, sehingga membuat proses belajar mengajar 

menjadi lebih mengasyikkan dan tidak menjenuhkan, sehingga tidak 

menimbulkan kebosanan dalam proses belajar.  

Game adalah salah satu produk teknologi yang dapat digunakan sebagai 

alternatif media pembelajaran dan mengingat materi belajar. Masuknya game 

dalam proses belajar,melahirkan suasana yang menyenangkan karena anak 

tersebut dapat mengendalikan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. 

Melalui gambar dan suara yang muncul membuat anak tidak merasa bosan, 

sebaliknya akan merangsang untuk mengetahui lebih jauh lagi. Game edukatif 

merupakan metode pembelajaran terbaru yang diharapkan dapat meningkatakan 

pemahaman dengan cepat karena didukung permainan yang menarik dan 

membuat anak menjadi aktif. Salah satu perkembangan game yang bersifat 

edukatif ialah Game Tebak Nama Buah – Buahan dan Sayur Mayur. Dimana 

nama buah – buahan dan sayur mayur itu perlu dikenalkan sejak dini terhadap 

anak-anak.  

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul Tugas Akhir “Game Edukasi 

Tebak Nama Buah – Buahan Dan Sayur Mayur Untuk Pendidikan Anak Usia 

Dini” hal ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana 

strata 1 di teknik informatika universitas muhammadiyah malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana membangun 

suatu aplikasi game edukasi tebak nama buah – buahan dan sayur mayur untuk 
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pendidikan anak usia dini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

serta dapat melatih daya ingat anak. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

1. Gambar yang digunakan adalah gambar buah – bauhan dan sayur mayur. 

2. Pada level 1 bertujuan untuk mengenalkan nama buah – buahan dan sayur 

mayur. 

3. Pada level 2 bertujuan untuk melatih daya ingat dimana pada level ini 

anak-anak  diminta menjawab pertanyaan yang diberikan melalui suara 

dengan cara memilih gambar dari beberapa gambar pilihan yang dianggap 

benar.  

4. Game edukasi ini untuk kategori usia dini 3 tahun sampai 5 tahun. 

5. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman java. 

6. Aplikasi digunakan di desktop. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membuat program game 

edukatif tebak nama buah - buahan dan sayur mayur sehingga dapat menambah 

minat anak-anak dalam belajar mengenal nama buah -buahan dan sayur mayur 

khususnya dan melatih daya ingat anak. 

1.5 Metodologi 

Untuk mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan tugas akhir ini, 

digunakan metode : 

a. Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Pencarian referensi-referensi dan pengumpulan data yang berhubungan 

dengan Tugas Akhir, baik melalui internet, buku panduan atau referensi 

lain yang berkaitan. 
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b. Perencanaan dan Perancangan Sistem  

Pada tahap ini akan dilakukan analisis kebutuhan sistem dan penerapan 

pada Game Edukasi Tebak Nama Buah – Buahan Dan Sayur Mayur Untuk 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

c. Implementasi  

Pada tahap ini merupakan penerapan perancangan aplikasi yang telah 

dibuat sebelumnya, ke dalam bahasa pemrograman Java.  

d. Pengujian  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi apakah telah 

memenuhi kriteria atau belum.  

e. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan penulisan laporan mengenai aplikasi 

tersebut yang bertujuan untuk menunjukkan hasil penelitian ini. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan gambaran singkat per bab agar diperoleh 

kejelasan secara keseluruhan dari isi  tugas akhir. Tugas akhir ini dibagi menjadi 

lima bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub bab, serta dilengkapi dengan kata 

pengantar, daftar isi, lampiran, dan daftar pustaka. Adapun sistematika penulisan 

ini dalah sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan 

judul Tugas Akhir, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,  

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan 

aplikasi sistem. 
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BAB 3: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis kebutuhan sistem 

dan perancangan sistem. 

BAB 4: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana hasil 

implementasi dari rancangan sistem serta pengujian terhadap sistem 

tersebut. 

BAB 5: PENUTUP 

Pada bab ini memuat kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya. 

Bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan selanjutnya. 

 


