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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang perkembangan game semakin meningkat pesat dan  

populer  seiring  dengan  majunya  perkembangan  teknologi  informasi. Proses  

pembelajaran  dapat  dilakukan  dengan  cara  apapun  yaitu  melalui buku,  suara, 

gambar, video bahkan  sebuah  game. Game semakin canggih sehingga  dapat  

dinikmati  melalui  berbagai  macam  media  yaitu  seperti komputer desktop, 

website, handphone, dan  juga  smartphone oleh karena itu  ini  merupakan  

sebuah  keunggulan  dari  game  itu  sendiri  yang  dapat dijadikan  media  

pembelajaran  karena  prosesnya  yang  mudah  dan meyenangkan pengguna yang 

memainkannya. Bermain game bukanlah hal yang  asing  lagi  untuk  setiap  orang  

terutama  anak-anak  dan  remaja. Oleh karena  itu,  situasi  ini  akan  

dimanfaatkan  untuk merancang  sebuah  game edukasi yang tidak hanya 

menghibur tetapi juga mendidik. 

Teknologi yang berkembang saat ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan 

tepat  karena  dengan  memanfaatkan  teknologi  bisa  membantu  dan 

memudahkan dalam berbagai hal terutama dalam hal belajar. 

Terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam membuat instructional 

game. Yang pertama, menantang, yaitu program permainan itu harus menyajikan 

tujuan yang hasilnya tidak menentu dengan cara menyiapkan beberapa tingkatan 

kesulitan baik secara otomatis atau dengan pilihan user. Yang kedua, fantasi, 

dimana kegiatan instruksional dalam permainan itu dapat menarik dan menyentuh 

secara emosional. Fantasi intrinsik, tidak sekedar menilai jawaban siswa apakan 

benar atau salah, akan lebih menarik dan membawa dampak edukatif. Yang 

ketiga, ingin tahu, yaitu kegiatan instruksional harus dapat membangkitkan indra 

ingin tahu dengan menggabungkan efek-efek audio dan visual serta musik dan 

grafik . Game dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya menjadi beberapa tipe, 

salah satunya adalah Game Petualangan (Anneahira, 2011). 
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Dalam game edukasi pengenalan benda ini ditujukan untuk anak         

kelas 1 SD hingga Kelas 2 SD sebagai target  “pemain”,  karena  pada usia 

tersebut masih memiliki kekayaan kosakata yang masih sedikit, baik dalam 

bahasa Indonesia maupun dalam bahasa inggris untuk memicu kecerdasan visual, 

selain itu game ini juga berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan logika yaitu 

hitung-hitungan dasar matematis, untuk mengenal, membaca dan berhitung 

membutuhkan kenyamanan dalam belajar sehingga  dibuat pembelajaran dalam 

bentuk game karena  anak kelas 1 atau 2  SD masih lebih suka bermain.  

Untuk  itu  dalam  proyek  akhir  ini  berdasarkan  hal  di  atas  tersebut 

penulis  ingin  merancang  dan  membuat  aplikasi  game  mengenai  cara 

mengenal benda dalam bentuk permainan komputer. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul untuk skripsi 

“RANCANG BANGUN GAME EDUKASI SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN PENGENALAN BENDA PADA ANAK 

MENGGUNAKAN HTML 5”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membangun game edukasi pengenalan benda untuk anak Kelas 

1 SD dan Kelas 2 SD berbasis HTML 5? 

2. Bagaimana mengimplementasikan dan menguji game edukasi pengenalan 

benda yang di tujukan anak kelas 1 SD dan Kelas 2 SD berbasis HTML 5? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, diterapkan beberapa batasan masalah agar 

permasalahan tidak meluas, yaitu: 

1. Materi yang terdapat dalam game hanya pengenalan benda. 

2. Dalam proses pengembangan game, peneliti memakai sistem operasi 

Windows. Peneliti belum mencoba kompatibilitas program pada sistem 

operasi selain Windows. 
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3. Media tidak berkedudukan untuk menggantikan fungsi buku, karena 

sifatnya hanya sebagai suplemen saja. 

4. Aplikasi ini di tujukan untuk anak kelas 1 dan kelas 2 SD. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Mampu mengimplementasikan game edukasi pengenalan benda untuk 

anak kelas 1 SD dan kelas 2 SD berbasis HTML 5. 

2. Menciptakan game edukasi yang dapat meningkatkan kecerdasan visual 

dan kecerdasan logical berbasis HTML 5. 

. 

1.5 Metodologi 

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :   

A. Studi literatur   

Pada tahapan ini dilakukan pencarian refrensi –  refrensi terkait mulai dari 

internet, buku-buku, dan jurnal. Referensi tersebut meliputi game edukasi dan 

animasi. 

B.  Perancangan Sistem 

Pada tahap ini  dilakukan perancangan sistem yang digunakan untuk game 

edukasi pengenalan benda yaitu seorang pemain memainkan dengan cara 

menggerakkan mouse dengan ikan sebagi kursornya dan melakukan gerak kearah 

gelembung yang terdapat kalimat atau nama benda didalamnya. Gelembung 

tersebut akan di makan oleh ikan sesuai dengan benda yang ada pada permukaan 

air, jika benar maka pemain akan mendapatkan poin jika salah pemain tidak 

mendapatkan poin dan melanjutkan game. 

 

C.  Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian produk yang dihasilkan 

yaitu berupa media berbantuan komputer model Instructional game.  Game 

edukasi berisi materi Memahami benda dan memilih huruf sesuai dengan nama 

benda. Peneliti akan mendeskripsikan jabaran materi sedangkan untuk skenario 

game, matrik kebutuhan, dan navigasi  media pembelajaran  game edukasi. 
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Dengan keluasan materi pengenalan benda, maka perlu adanya batasan materi 

yang akan dimasukkan ke dalam  game edukasi. Oleh karenanya,  matrik 

kompetensi menjadi parameter kebutuhan yang menjadi dasar pembuatan  game 

edukasi. Skenario game sebagai layout dan pedoman pengembangan game. Tanpa 

layout yang jelas, langkah pengembangan game menjadi tidak fokus dan tidak 

terstruktur. Dan struktur navigasi media pembelajaran merupakan alur materi 

dalam game.  

 

D. Pengujian Sistem  

Melakukan pengujian dengan menjalankan game edukasi pengenalan 

benda pada web browser, dan melakukan pengujian terhadap anak kelas 1 SD dan 

kelas 2 SD. 

 

E. Pembuatan Laporan  

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi dari seluruh konsep, dasar teori, 

implementasi dan hasil yang telah didapatkan selama pengerjaan tugas akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas tentang dasar teori yang berkaitan dengan penelitian, 

meliputi Game Edukasi, Pemrograman HTML5 dan semua yang berhubungan 

Perancangan Sistem Game. 

BAB III PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem, perancangan database dan 

perancangan user interface sistem 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas hasil dari perancangan sistem yang berupaa plikasi jadi 

serta membahas tentang pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian dan analisis 

terhadap sistem, serta saran untuk pengembangan sistem. 


