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                                           BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini berisi mengenai pejelasan secara umum penjelasan mengenai 

aplikasi yang akan dibangun. Pada bagian bab ini akan dibahas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian 

masalah dan sistematika penulisan aplikasi. Penjelasan secara detail akan dipaparkan 

dibawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini komputer sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia, baik 

bagi orang bekerja dibidang teknologi informasi maupun tidak..peranan komputer 

bagi kehidupan manusia sangatlah penting,bahkan boleh dikatakan sebagian besar 

kegiatan manusia didukung oleh adanya komputer mulai dari kegiatan pendidikan, 

bisnis, komersil, pemerintahan, dunia hiburan, kegiatan pribadi dan lain-lain. Melihat 

dari fungsi dan manfaat dari komputer saat ini, komputer tidak lepas dari fungsi 

hiburan. Fungsi bermain game digunakan bagi orang-orang yang senang bermain 

game, mulai dari petualangan,ketangkasan dan pendidikan. 

 Dalam dunia komputer dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, termasuk dunia game. Perkembangan ini dipicu oleh kebutuhan masyarakat 

akan hiburan yang meningkat. Perkembangan dunia game sendiri bertujuan agar 

game yang bisa dimainkan senyata mungkin. Jenis game beragam, dilihat dari 

karakteristik pemainnya game dapat diklasifikasikan menjadi game single-player 

yaitu permainan yang dilakukan oleh satu orang dan game multilayer adalah jenis 

game yang dapat dimainkan pada waktu bersamaan. Setiap game  dalam game 

multiplayer dapat saling berinteraksi dengan pemain lainnya, karena game salah satu 

bentuk komunikasi sosial yang tidak ditemukan pada game single-player. 

 Ide timbulnya multiplayer game ini diawali pada tahun 1958 ketika William 

A. Hinginbotham, bekerja di Brookhaven National Laboratory menggunakan 
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osiloskop untuk mensimulasikan permainan tenis yang dapat dimainkan oleh dua 

pemain. Pada tahun 1961 Steve Russel, J. M. Graetz dan Alan Kotok membuat game 

spacewar yang merupakan real multiplayer game pertama yang diinstall di komputer 

PDP-1. Pesatnya perkembangan game multiplayer baru terasa pada tahun 90-an 

ketika komputer didukung teknologi grafis dan suara yang nyata serta banyaknya 

jumlah komputer yang terhubung dalam satu jaringan (Armitage, 2006). 

Dalam dunia kepanduan seperti pramuka yang ada di indonesia adalah sebuah 

organisasi yang terdapat pada setiap sekolah-sekolah yang ada. Didalam kepanduan 

pramuka banyak terdapat materi-materi yang diberikan kepada anggota-anggota 

pramuka. Salah satunya materi tersebut adalah sandi-sandi pramuka. Sandi-sandi 

pramuka ini adalah salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik baik 

pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pandega karena dapat melatih 

ketelitian, daya ingat, kecerdasan dan konsentrasi. Sandi adalah sebuah kata dalam 

bangsa sansekerta yang artinya adalah sebuah rahasia yang disembunyikan dalam 

bentuk, gambar, dan lain-lain. Sandi atau huruf rahasia adalah salah satu materi 

pramuka tentang cara membaca suatu berita dengan menggunakan kode-kode 

penulisan tertentu. Dalam kepramukaan terdapat macam-macam jenis sandi dan salah 

satunya adalah sandi morse. Morse adalah salah satu teknik untuk menyampaikan dan 

menerima pesan dengan sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan 

menggunakan sinyal kode. Morse digunakan jika keadaan tidak memungkinkan untuk 

berkomunikasi secara langsung maupun dengan alat komunikasi 

Pemakaian sandi morse ini dalam penyampaiannya yaitu dengan cara manual 

dengan melihat buku pramuka dan hanya pada kegiatan kepramukaan saja digunakan 

buku panduan sandi morse. Dalam buku pramuka digambarkan oleh gambar berupa 

setrip ( - ) dan titik dengan saling berhubungan satu sama lain yang menggambarkan 

huruf A sampai dengan Z, dan angka. Dengan hal ini bnyak timbul permasalahan 

yaitu dengan tidak kepahaman arti sandi morse ke dalam sebuah huruf, kata, kalimat, 

pembelajaran hanya pada saat kegiatan pramuka saja bukan dipelajari sehari-hari 

bahkan dilakukan dengan menerapkan sandi morse yang disampaikan dengn alat 

peraga. Dalam kemajuan teknologi yang ada sekarang belum ada suatu sistem 
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aplikasi dalam hal ini sebuah game atau permainan yang dapat memberikan informasi 

dan edukasi tentang sandi morse yang dimainkan dalam permainan. 

Penggunaan permainan ini menggunakan sistem android. Android merupakan 

OS mobile yang tumbuh di tengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini yang 

menawarkan kekayaan isi dan keoptimalan berjalan di atas perangkat hardware yang 

ada dan aplikasi dapat mudah digunakan. Salah satu keunggulan sistem operasi 

android adalah Multitasking. Sistem operasi ini memungkinkan untuk menjalankan 

beberapa aplikasi sekaligus. Selain itu, sistem operasi ini memiliki keunggulan lain 

yaitu costum homescreen yang dapat diatur sesuai keinginan user dan memiliki fitur 

notifikasi yang sangat informatif. Android juga mengizinkan developer untuk 

mengembangkan aplikasi android secara dinamis dengan menggunakan fitur yang ada 

pada android. 

 Pada saat ini banyak perangkat ponsel menggunakan sistem android. Dengan 

adanya perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam bidang game, maka game 

tersebut dapat kita gunakan saat kita membutuhkan untuk bermain dan juga 

mempelajari sandi morse. Atas dasar tersebut melatarbelakangi penulis untuk 

melakukan pembuatan game yang berjudul “Rancang Bangun Game Edukasi 

Sandi Morse ( Morse Code ) Pada Gerakan Pramuka” ini diharapkan bisa 

membantu siswa-siswi dalam kepanduan kepramukaan dalam pendidikan terutama 

dalam hal mempelajari sandi morse dengan baik dan benar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana merancang game edukasi sandi morse pada smartphone 

android 

 Bagaimana mempelajari sandi morse yang sulit menjadi mudah  

 Bagaimana menggunakan multiplayer di android 
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1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

 Membuat game edukasi sandi morse. 

 Mengimplementasikan pembelajaran dan mempermudah pengguna 

dalam mempelajari sandi morse pada gerakan pramuka berbasis 

android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup masalah game morse code ini cukup luas, sehingga untuk menghidari 

penyimpangan tujuan, diperlukan batasan masalah, yaitu : 

1. Sistem dibuat berbasis Android yang bisa diakses menggunakan 

smartphone yang mendukung sistem android. 

2. Game ini memiliki fitur multiplayer yang hanya dapat dimainkan maksimal 

berjumlah 2 player 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Pengkajian kasus 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan pengkajian kasus yang membahas 

tentang sandi morse . 

 Studi literature 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian literatur dari buku-

buku  jurnal, maupun referensi-referensi yang dapat dijadikan landasar 

teori. 

 Perancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukan dengan mendesign sistem game ini dengan fitur 

yang menarik dan menjadikan pembelajaran yang mudah digunakan. 

 Implementasi 

Membuat aplikasi game melalui pemrograman komputer atau coding 

berbasis android yang digunakan pada sistem android. 
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 Pengujian dan Analisa 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya dilakukan revisi 

dan perbaikan pada sistem. Pengujian sistem nantinya dapat dilihat apakah 

output dari aplikasi game yang penulis buat sudah sesuai dengan kaidah 

dalam pramuka 

 Pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini 

akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan 

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 

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai pejelasan secara umum 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode 

penyelesaian masalah dan sistematika penulisan aplikasi game yang 

akan penulis buat. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang akan menjelaskan mengenai sandi 

morse, aplikasi game dan mendukung sistem android. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian 

lebih lanjut mengenai perancangan pembuatan aplikasi yang 

meliputi perancangan antar muka, input output. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengimplementasian dan pengujian 

aplikasi kemudian dianalisa kembali apakah telah sesuai dengan 

tujuan pembuatan pada bab I. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan mengenai pembuatan aplikasi 

serta memberikan saran yang mungkin dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengembangkan aplikasi ini. 

 


