
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum penjelasan 

mengenai game yang akan dibangun. Pada bagian bab ini akan dibahas mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah dan sistematika penulisan game P3K. penjelasan secara 

detail akan dipaparkan dibawah ini. 

1.1 Latar Belakang 

Dalam aktifitas manusia sehari-hari yang beragam banyak dan jenis 

aktifitasnya mengakibatkan banyaknya angka kecelakaan yang terjadi baik 

kecelakaan pada pekerjaan ataupun aktifitas sehari-hari. Dan fatalnya lagi korban 

terkadang tidak mengetahui ataupun menganggap ringan peristiwa kecelakaan 

tersebut.Padahal dari sakit yang dianggap ringan tersebut jika tidak ditangani 

dengan teknik yang benar dan cepat bisa menjadikan sakit yang semakin parah 

dan peristiwa seperti ini sangat sering dialami oleh anak. 

Dalam dunia pendidikan sekolah dasar sosialisasi tentang pengenalan P3K 

sangatlah rendah, sehingga banyak siswa sekolah dasar yang belum mengetahui 

apa itu P3K dan manfaat dari P3K itu sendiri. Selain itu tingginya kecelakaan 

dalam lingkungan anak-anak karena belum menyadari resiko yang akan terjadi 

saat dalam beraktifitas baik di sekolah, ditempat umum maupun dirumah. 

Berdasarkan fakta yang ada bahwa banyaknya korban yang harus 

mendapatkan pertolongan sesegera mungkin maka diperlukan suatu cara untuk 

menolong korban yang sering kita kenal dengan sebutan P3K. Untuk itu 

diperlukan salah satu cara untuk memberi edukasi kepada anak usia dini sejak 

sekolah dasar guna memberi bekal pengetahuan tentang P3K.Sehingga dalam 

kondisi yang dibutuhkan kelak mereka dapat membantu korban atau minimal bisa 

menangani dirinya sendiri. 

Untuk itu alangkah baiknya jika pengetahuan tentang P3K ini dapat 

dijadikan pembelajaran yang dikemas dalam sebuah game edukasi yang menarik 

agar anak-anak tidak bosan ketika belajar tentang P3K. Pertolongan sementara 
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yang dilakukan oleh P3K bukanlah sebagai pengobatan atau penanganan yang 

sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh 

P3K (petugas medik) yang pertama kali melihat korban. Tindakan P3K yang 

dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan 

menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi bila tindakan P3K dilakukan dengan 

tidak baik maka bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan 

kematian (Nadine, 2011). 

Jadi disini terlihat jelas bahwa P3K memiliki peranan penting dalam 

keadaan darurat ketika sewaktu-waktu ada kecelakaan yang terjadi disekitar kita. 

Cepatnya tindakan P3K yang dilakukan sangatlah mempengaruhi korban karena 

tindakan P3K adalah penanganan pertama pencegahan luka yang dilakukan agar 

sakit atau luka yang diderita tidak semakin parah. 

Pada penelitian sebelumnya sebenarnya sudah ada yang membahas tentang 

game edukasi P3K yaitu “ GameEdukasi Pertolongan Pertama “ (Rizki Ridho 

Novandra, 2014). Namun game tersebut hanya membahas tentang penanganan 

mengenai resusitasi paru dan jantung saja. Sedangkan penulis kali ini akan 

merancang game edukasi P3K yang berbeda dari penelitian sebelumnya.  

Game edukasi P3K yang akan penulis buat ini hanya untuk penanganan 

luka ringan pada anak kecil. Jadi game ini lebih memperhatikan pertolongan 

pertama pada luka anak-anak  yang sering dialami anak-anak misalnya seperti 

luka memar, luka akibat menginjak duri, mimisan, dan sebagainya. Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk mengimplementasikan game untuk membantu anak-anak 

dalam penanganan P3K dasar dengan membangun “  Rancang Bangun Game 

Edukasi P3K Untuk Siswa Sekolah Dasar berbasis Android “. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dan berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

a.  Bagaimana menganalisa kebutuhan sistem yang akan dikaji 

dalam pembuatan game edukasi P3K untuk siswa sekolah dasar 

ini? 
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b. Bagaimana mendesain rancangan sistem, interface, dan sound 

yang akan digunakan? 

c.  Bagaimana cara implementasi dari perancangan sistem dan 

desain yang sudah dibuat kedalam skenario game di P3K? 

d. Bagaimana metode testing game setelah proses implementasi  

agar dapat menjadi game yang utuh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Melakukan analisa kebutuhan game“ Edukasi P3K untuk Siswa 

Sekolah Dasar “ dengan mempelajari literatur dan studi pustaka 

yang mendukung dalam pembuatan game. 

b.Mendesain objek game 2 dimensi pada game yang terdapat pada 

game “ Edukasi P3K untuk Siswa Sekolah Dasar “ menggunakan 

adobe photoshop untuk modeling dan Unity 3D sebagai game 

engine. 

c. Melakukan implementasi kontroling pada objek 2 dimensi dan 

coding game yang telah disesuaikan dengan game P3K. 

d.Melakukan testing game dengan cara menjalankan game “ 

Edukasi P3K untuk Siswa Sekolah Dasar. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup masalah rancang bangun game edukasi P3K untuk sekolah 

dasar ini cukup luas, sehingga untuk menghindari penyimpangan tujuan, 

diperlukan sejumlah batasan masalah, yaitu : 

1. Permainan dibatasi waktu yang telah ditentukan 

2. Game ini hanya sebatas pembelajaran terhadap luka yaitu penyebab 

luka dan tindakan penanganan P3K ringan yang sering dialami oleh 

anak-anak di lingkungan sekitar. Dari sini penulis membatasi hanya 

menyajikan 9 penyebab luka dan 9 teknik penanganannya    
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3. Game ini mengurutkan penanganan P3K dengan cara drag and drop. 

4. Game ini single user 

5. Tidak ada level pada game ini 

6. Game dimainkan secara offline 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Dalam rangka menyusun skripsi ini, diperlukan data-data dan informasi 

yang lengkap sebagai bahan yang dapat mendukung kebenaran materi dan 

pembahasan diperlukan penelitian data dan informasi yang diperlukan. Adapun 

metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Metodologi Pembuatan Game P3K 

1.5.1 Analisa Game 

Dalam konsep penyusunan game edukasi P3K untuk Siswa Sekolah Dasar 

ini software yang digunakan adalah Unity 3D sebagai game engine, adobe 

photoshop sebagai desain tampilan, android sdk Kitkat . Sedangkan konsep untuk 

perancangan game ini akan dirancang kedalam flowchart. Berikut adalah 

flowchart dari game edukasi P3K untuk Siswa Sekolah Dasar : 
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Gambar 1.2 Flowchart Konsep Game P3K 

1.5.2 Skenario Game 

Game edukasi P3K ini adalah game edukasi yang mengambil konsep 

penangananan P3K yang umum dialami oleh anak-anak dilingkungan sekitar. 

Game  ini juga sama seperti game-game edukasi yang lain yang tujuannya untuk 

pembelajaran. Dalam jalannya game ini pemain akan disajikan 2 skenario 

permainan yaitu permainan menebak gambar penyebab luka yang berupa gambar 

acak dan tugas dari pemain adalah menebak dan menaruh gambar yang sesuai 

dengan pertanyaan. Setelah itu akan muncul gambar yang menampilkan teknik 

penanganan luka berupa gambar acak, tugas pemain adalah mengurutkan gambar 

teknik penanganan. Apabila dalam meletakkan gambar sesuai maka poin 

betambah 10 dan apabila dalam meletakkan gambar tidak tepat maka poin 

dikurangi 5.    
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1.5.3 Desain 

Untuk menentukan objek pada game P3K ini meliputi karakter game, lalu 

berbagai elemen seperti latar belakang penulis menggunakan software desain 

adobe photoshop untuk membuat rancangan objek yang ada pada game yang 

kemudian objek diperoleh berupa gambar berformat .jpg atau .png. 

1.5.4 Implementasi 

 Objek yang sudah didesain kemudian akan di import  ke software unity 

3D. Pada tahapan ini dilakukan coding untuk control objek dan hal-hal yang 

terkait pada skenario game. 

1.5.5 Pengujian Game 

Tahapan pengujian game ini, game akan dijalankan dan seluruh fitur yang 

sudah dimasukkan kedalam game akan dilakukan testing apakah sudah berjalan 

sesuai hasil dari rancangan yang telah dibuat atau belum. 

1.5.6 Penulisan Laporan 

Pada tahap ini merupakan akhir dari seluruh metode diatas dan akan dibuat 

laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengujian Tugas Akhir ini 

mulai dari tahap studi kasus hingga pengujian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan menguraikan 

susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana setiap 

babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini dibuat 

tersusun dengan tujuan agar mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun 

susunannya sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan secara 

umum latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi penyelesaian masalah dan sistematika 

penulisan aplikasi yang akan penulis buat. 

 

 



 

 

7 

 

BAB II.   Landasan Teori 

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori penelitian game 

edukasi P3K untuk siswa sekolah dasar. Landasan teori tersebut 

meliputi : P3K, game, System Development Life Cycle, Game 

Design Document, Unity 3D, android, dan teknologi mobile. 

BAB III.   Analisa dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini membahas tentang analisa kebutuhan sistem,  

Finite State Machine,  perancangan sistem yaitu Game Design 

Document, Layout Game dan juga cara pembuatan game P3K 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. Perancangan 

menguraikan penjelasan game yang akan dibuat. 

BAB IV.  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian 

sistem. Implementasi sistem meliputi lingkungan pengembangan 

sistem, implementasi aplikasi dan implementasi user interface, 

sedangkan pengujian meliputi pengujian fungsional. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan mengenai pembuatan 

game serta memberikan saran yang mungkin dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengembangkan game ini. 

 


