
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia pendidikan merupakan gerbang utama untuk mendapatkan ilmu, 

mempelajarinya, serta memahaminya. Begitu pula dengan metode-metode 

pembelajaran ilmu yang beraneka ragam. Dan bahasa merupakan salah satu faktor 

yang penting untuk mempelajari ilmu tersebut. 

Pendidikan di Indonesia khususnya sekolah dasar merupakan jenjang paling 

dasar pada pendidikan formal. Sedangkan taman kanak-kanak merupakan jenjang 

pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal, dengan kurikulum 

yang ditekankan pada pendidikan yang membantu perkembangan serta 

pertumbuhan jasmani dan rohani. Tujuan dari TK adalah meningkatkan daya cipta 

anak-anak dan memacu untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu 

pengetahuan dan dikemas dalam model belajar sambil bermain.  

Dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan salah satunya adalah bahasa 

sebagai alat komunikasi. Maka perlu diajarkan memahami huruf, tahap selanjutnya 

menjadi sebuah kata, setelah itu barulah dapat merangkai kata-kata menjadi 

sebuah kalimat. Belum lengkap jika hanya mempelajari cara baca  atau visualisasi 

huruf saja akan tetapi menjadi lebih lengkap bila disertai dengan memahami huruf. 

Diperlukan pula cara membaca dan melafalkannya agar faham apa yang menjadi 

tujuan pembelajaran yang dapat dikemas dengan permainan. Pembelajaran dasar 

bahasa Indonesia tersebut dapat diaplikasikan dalam sebuah game. Pengembangan 

dengan game bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif dan 

membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia (Andang Ismail, 2006).  

Pembelajarannya akan diterapkan baik dalam hal visualisasi serta cara 

membacanya.  
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk dapat menambah dan 

mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan  bidang 

studi, maka dalam penulisan tugas akhir ini penyusun mengambil tema “Game 

Kartu Animasi Pengenalan Huruf, Untuk Anak TK” dan diharapkan dapat menjadi 

salah satu pembelajaran ilmu dengan metode bermain yang dapat menarik minat 

siswa TK untuk belajar dasar bahasa Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penyusun 

menarik kesimpulan bahwa saat ini diperlukan permainan yang dapat menarik 

siswa TK agar tidak jenuh dengan pembelajaran di kelas. Maka penyusun 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat software game kartu animasi pengenalan huruf, 

untuk anak TK ? 

2. Bagaimana mengimplentasi metode edukatif di dalam game ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan game kartu animasi pengenalan huruf, untuk anak TK 

berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Membuat game pengenalan huruf bahasa Indonesia. 

2. Mengimplementasikan metode edukatif di dalam game tersebut dengan 

memiliki 5 unsur diantaranya : mempunyai tujuan, memilih dengan bebas dan 

atas kehendak sendiri, menyenangkan dan dapat dinikmati, mengkhayal untuk 

mengembangkan daya imajinasi dan kreatifitas, serta melakukan secara aktif 

dan sadar. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah agar masalah menjadi lebih terarah dan jelas, maka 

dalam pembuatan game ini memiliki batasan masalah, diantaranya : 

1. Game dikhususkan untuk anak TK yang berusia 4 tahun sampai 6 tahun. 

2. Game dibuat dengan menggunakan Blender 3D, bahasa pemrograman game 

logic dan phyton. 

3. Game yang dibuat hanya untuk sistem operasi window xp, vista dan 7. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Untuk mencapai tujuan dari program maka perlu metode untuk menyusun 

rancangan game sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur rancangan pembuatan game 

1. Konsep Software Game 

Penyusunan konsep program sesuai dengan judul dari tugas akhir ini yaitu 

“Game Kartu Animasi Pengenalan Huruf, Untuk Anak TK” yang memberikan 

pembelajaran dasar bahasa Indonesia, dengan desain game yang menarik dan 

dapat dinikmati siswa TK. 
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2. Riset Data 

a. Studi Kepustakaan 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan cara mengambil literature 

data dari buku yang diperlukan dalam pembuatan media  Game Kartu 

Animasi Huruf, Target Pembelajaran Bahasa  Indonesia Untuk Anak TK. 

b. Observasi  

 Dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu 

siswa-siswi TK Aisiyah, di Desa Jetis, Kecamatan, DAU Malang. 

c. Wawancara  

 Metode wawancara dilakukan pada responden (siswa dan guru)   mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran  Indonesia khususnya materi 

dasar. 

d. Storyboard Game 

Game yang memiliki alur cerita bertema “petualangan”,  berjudul “Game 

Kartu Animasi Huruf, Target Pembelajaran Bahasa  Indonesia Untuk Anak 

TK” merupakan game bergenre RPG, dimainkan secara single player, serta 

bersifat edukatif  yaitu mempelajari dasar mengenal huruf bahasa Indonesia 

yang telah digabungkan dengan sebuah kata. Terdapat sinopsis dan petunjuk 

memainkan game. 

e. Analisa Software Game 

Setelah mendapatkan berbagai macam data dan literature yang diperlukan dan 

sesuai dengan judul tugas akhir, maka dibuat sebuah Game Kartu Animasi 

Huruf, Target Pembelajaran Bahasa  Indonesia Untuk Anak TK sesuai dengan 

storyboard dan karakter yang telah ditentukan. 
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f. Design Software Game 

Proses implementasi dilakukan dengan membuat desain layout sebagai 

tampilan dari aplikasi ini, kemudian membuat karakter objek serta lingkungan 

game. Setelah semua terbentuk maka akan dilakukan coding alur permainan 

sesuai dengan storyboard. 

g. Testing 

Tahap terakhir yang akan dilakukan adalah uji coba game serta akan 

dilakukan perbaikan jika terdapat kelemahan – kelemahan yang terjadi pada 

sistem aplikasi game, bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada 

sistem yang sedang berjalan. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya 

langkah ini player tidak kecewa dengan aplikasi ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi ulasan latar belakang penelitian yang membahas kondisi dan 

keadaan  pendidikan sehingga muncul topik yang diambil, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang membahas tentang dasar teori yang berkaitan 

dengan konsep game, design game, dari literature yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Analisa menjelaskan proses mengenai cara merancang perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. Perancangan 

menguraikan penjelasan aplikasi yang akan dibuat. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem. Implementasi sistem 

dapat berupa rincian komponen program, ruang lingkup implementasi, 

tampilan antar muka, dan petunjuk permainan. Sedangkan pengujian 

dilakukan untuk mengetahui apakah game yang dibuat sesuai dengan 

rancangan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi hasil ringkasan dan uraian keseluruhan TA, serta saran-saran 

untuk pengembangan program selanjutnya. 


