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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini, smartrphone telah menjadi salah satu 

perangkat yang paling banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai 

dari orang dewasa hingga anak kecil. Karena smartphone mudah digunakan, 

berbagai alasan dijadikan oleh pengguna. Contoh alasan utamanya yaitu mudah 

dibawa dan praktis. Smartphone juga banyak membantu kegiatan sehari-hari dari 

penggunanya, mulai dari bekerja, mendapatkan informasi, belajar, bermain game, 

dan lain-lain. 

Seperti yang kita ketahui game merupakan salah satu hiburan yang banyak 

diminati oleh pengguna smartphone terutama anak kecil. Banyak anak kecil yang 

saat ini lebih tertarik bermain game daripada membaca buku ataupun belajar. 

Karena ketertarikan pada game terkadang orang tua juga bingung bagaimana cara 

membuat anak-anak mereka ingin membaca buku ataupun belajar. Sebenarnya 

game juga dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran pada era 

globalisasi untuk menarik minat belajar pada anak-anak. Oleh karena itu, untuk 

membantu para orang tua dalam mengajarkan anak-anak mereka maka penulis 

ingin membuat suatu aplikasi game 2D yang berbasis android sebagai media 

alternatif pembelajaran yang dapat digunakan oleh anak-anak berusia 2 sampai 7 

tahun ataupun para orang tuanya. 

Penulis ingin mengembangkan game 2D yaitu Guess Fruit pada platform 

android. Guess Fruit merupakan sebuah game tebak nama buah-buahan dalam 

bentuk soal pilihan ganda. Dengan adanya game ini, diharapkan dapat membuat 

anak-anak tertarik dan tidak cepat merasa bosan untuk belajar, serta memberikan 

pengalaman yang berbeda yaitu belajar sambil bermain. Selain itu game ini juga 

dapat digunakan melatih ketangkasan, pola pikir serta daya ingat anak-anak 

tersebut. 
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Adapun beberapa penelitian terdahulunya yang terkait dalam penelitian ini, 

diantaranya Penelitian[1] yang berjudul “Analisa dan Perancangan Game Edukasi 

Sebagai Motivasi Belajar Untuk Anak Usia Dini”. Penelitian[2] yang berjudul 

“Rancangan Animasi Pembelajaran Interaktif Alfabet Pada Pendidikan Anak Usia 

Dini”. Penelitian[3] yang berjudul “Aplikasi Pembelajaran Huruf, Angka, Warna, 

Hewan, Sayur dan Buah Berbasis Android”. Penelitian[4] yang berjudul “Game 

Edukasi “Kids Learning” Sebagai Media Pembelajaran Dasar Untuk Anak Usia 

Dini Berbasis Android”. Penelitian[5] yang berjudul “Game Edukasi Pengenalan 

Buah-Buahan Bervitamin C Untuk Anak Usia Dini”.  

Berdasarkan masalah yang ada, maka penulis ingin mengajukan judul 

“RANCANG BANGUN GAME 2D “GUESS FRUIT” BERBASIS ANDROID”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 

"Bagaimana cara membuat game 2D untuk mempermudah orang tua dalam menarik 

minat anak-anak untuk belajar?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diberikan batasan masalah yaitu: 

1. Aplikasi yang dirancang menggunakan sistem operasi Android 5.0 

(Lollipop). 

2. Aplikasi hanya bisa dimainkan oleh 1 pemain (single player) pada 1 device 

secara bersamaan. 

3. Aplikasi bersifat offline bukan online.  

4. Game ini hanya memiliki 20 macam buah-buahan yang sering terlihat atau 

dijual di pasar maupun supermarket. 

5. Aplikasi game ini tidak memiliki audio source. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari pembuatan game ini, yaitu: 

1. Membuat aplikasi game Guess Fruit yang dapat dijalankan pada perangkat 

lunak dengan sistem operasi Android. 

2. Membuat game Guess Fruit sebagai media alternatif pembelajaran untuk 

anak usia dini. 

 

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi game ini untuk masyarakat dan 

anak-anak sebagai berikut: 

1. Dengan adanya aplikasi game ini dapat meningkatkan dan melatih 

ketangkasan daya ingat maupun daya pikir anak-anak. 

2. Dengan adanya aplikasi game ini dapat menarik minat anak-anak untuk 

belajar. 

3. Dengan adanya aplikasi game ini dapat membantu dan mempermudah 

masyarakat untuk mengajarkan atau mengenalkan buah-buahan kepada 

anak-anak. 

 

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi game ini untuk penulis sebagai 

berikut: 

1. Berbagi ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan dapat bermanfaat 

untuk orang lain. 

2. Mengerti cara pembuatan sebuah aplikasi game yang berbasis android. 

3. Mengetahui teknis kerja dari pembuatan sebuah aplikasi game. 
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan penelitian merupakan tahapan yang menjelaskan 

gambaran umum tentang isi penelitian yang dijalankan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan dari 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang mendasari penulisan 

kerangka pemikiran dari penelitian, serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode, model dan tools yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek dari hasil 

penelitian, penyajian data, analisa data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang saran dan kesimpulan dari topik yang diambil. 


