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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi menuntut setiap individu agar dapat memahami 

perkembangan teknologi, namun di sisi lain individu tersebut secara 

perlahan akan melupakan nilai – nilai kebudayaan yang ia miliki baik itu 

disengaja maupun tidak. Salah satu kebudayaan yang mulai hilang dari 

jangkauan generasi muda di Indonesia adalah Hanacaraka atau yang lebih 

di kenal dengan Aksara Jawa. 

Aksara adalah huruf turunan Aksara Brahmi yang digunakan untuk 

penulisan naskah-naskah pada berbagai daerah di Nusantara. Bentuk 

Hanacaraka yang sekarang dipakai sudah tetap sejak masa Kesultanan 

Mataram yaitu lebih tepatnya pada abad ke-17. 

Saat ini Aksara Jawa sudah mulai jarang digunakan, padahal Aksara 

Jawa memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tak ternilai. Bahkan 

generasi muda di Indonesia, sebagian besar tidak mengenal Aksara Jawa 

tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud membuat suatu 

aplikasi yaitu “GAME EDUKASI PENGENALAN AKSARA JAWA”. 

Diharapkan aplikasi ini dapat menunjang dalam mengenal dan 

mempelajari Aksara Jawa. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengenalkan Aksara Jawa 

secara mudah dan menyenangkan.  
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2. Bagaimana mengaplikasikan Aksara Jawa agar dapat menjadi game 

edukasi yang interaktif dan dapat digunakan untuk semua kalangan. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan, perancangan, dan pembuatan game edukasi ini 

adalah : 

1. Sebagai sarana penunjang pembelajaran Aksara Jawa yang 

menyenangkan, namun tidak mengurangi nilai edukasi itu sendiri. 

2. Sebagai sarana dalam melestarikan kebudayaan Aksara Jawa dengan 

media yang interaktif. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Seiring dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas dan untuk 

menghindari meluasnya materi pembahasan pada tugas akhir ini, maka 

penulis membatasi masalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Flash Actionscript 

3.0. 

2. Isi materi edukasi yang dibahas hanya sebatas Aksara Jawa dasar. 

3. Merupakan aplikasi desktop 

 

1.5. Metodologi 

Metode penyelesaian masalah yang digunakan pada penelitian ini 

adalah : 

1. Studi Literatur 

Mempelajari dan mengumpulkan jurnal, artikel, dan contoh project 

yang berhubungan dengan game edukasi dan pemrograman Flash 

Actionscript 3.0. 
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2. Desain Sistem 

Perancangan desain sistem Game Edukasi Pengenalan Aksara Jawa 

meliputi game dengan 3 tingkatan level dan tingkat kesulitan yang 

berbeda, serta adanya pilihan menu “Petunjuk Permainan”. 

 

3. Implementasi 

Transformasi perancangan desain game edukasi kedalam bentuk 

aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Flash Actionscript 

3.0. 

4. Pengujian Aplikasi 

Pengujian dilakukan dengan cara survey kepada sejumlah user, sejauh 

mana aplikasi game edukasi ini berjalan sesuai dengan rancangan 

desain aplikasi. Serta dilakukan pengecekan ulang apabila pada 

aplikasi ini terdapat bug atau error pada saat pengujian. 

5. Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil dan membuat laporan dari hasil penelitian dan 

pengerjaan sistem aplikasi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi pengerjaan aplikasi, dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II akan menjelaskan tentang landasan bagaimana dasar dari 

program ini secara keseluruhan mulai dari proses pembuatan desain hingga 
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proses pembuatan program Actionscript sehingga bisa menghasilkan 

program yang baik dan mudah untuk dipahami. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab III akan dijelaskan mengenai perencanaan program mulai 

dari membuat desain, tombol interaksi, sampai pada penggabungan semua 

komponen agar bisa menjadi suatu game edukasi yang interaktif. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada Bab IV akan menyajikan data-data hasil percobaan dan 

pengujian hingga analisa dari program aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V membahas tentang kesimpulan dari hasil pengujian 

analisa serta saran-saran yang disampaikan dalam menyempurnakan 

penulisan laporan yang telah dibuat. 

 


