
 

 

 BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

1.1  Latar Belakang 

  Dalam kehidupan sehari-hari, game sudah tidak asing lagi bagi kita. Baik 

untuk sekedar refreshing hingga sebagai hobi untuk penggila game. Bermain 

game juga tidak mengenal usia. Anak-anak maupun orang tua sekalipun bisa 

memainkannya. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat 

ini. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi metode pembelajaran anak usia 

sekolah dasar, anak-anak akan cenderung lebih tertarik dengan permainan yang 

mudah dimengerti, mudah dimainkan, unik, tidak membosankan, mempunyai 

warna-warna menarik, dan memiliki gambar animasi yang menarik.  

Di sekolah-sekolah saat ini pada umumnya masih menggunakan buku 

pelajaran sebagai metode pengajaran. Siswa masih diajarkan melalui buku dengan 

materi dasar pengenalan nama-nama hewan. Dengan menggunakan buku 

pelajaran, siswa menjadi kurang memahami pelajaran dan cendrung 

membosankan. Untuk itu, dibuatlah game edukasi pengenalan nama-nama hewan 

ini yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik untuk anak-anak. 

Game edukasi yang dibangun memiliki konsep mencocokkan nama-nama 

hewan kegambar hewan yang sesuai dalam bahasa mandarin. Dalam prosesnya, 

pengguna dalam hal ini anak-anak, akan disuguhkan animasi seolah-olah sedang 

melakukan perjalanan dikebun binatang. Animasi latar dan bunyi background 

yang disuguhkan juga diharapkan mampu membuat anak-anak menjadi rileks dan 

nyaman. 

Dengan begitu, diharapkan pengguna mampu mengetahui dan dengan cepat 

mengingat nama-nama hewan dalam bahasa mandarin dengan metode yang 

ditawarkan, yaitu menyenangkan, dan menghibur. Pengetahuan guru tentang 

media pembelajaran berbasis game edukasi ini juga dapat dijadikan referensi 

tambahan sebagai media pembelajaran saat proses belajar mengajar di sekolah. 

 



 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana membangun dan mengembangkan aplikasi pembelajaran untuk 

anak-anak yang kesulitan dalam mengenal dan memahami nama-nama hewan 

dalam bahasa mandarin. 

b. Bagaimana membantu mengembangkan metode pembelajaran yang 

digunakan guru yang dianggap kurang menarik. 

 

1.3   BATASAN MASALAH 

         Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah, maka penulis menentukan 

batas permasalahan sebagai berikut : 

a. Perancangan aplikasi : 

1. Deskripsi permainan, meliputi informasi umum, konsep dasar, cerita, 

tujuan, dan konsep permainan. 

2. Komponen permainan,  meliputi area permainan dan fitur. 

b. Game yang dibangun merupakan game 2D offline. 

c. Game edukasiini dibangun menggunakan Adobe Flash CS3. 

d. Game edukasi ini ditujukan kepada pengguna mulai dari kelas 1 pada SD 152 

desa Simpangkatis. 

 

1.4   TUJUAN DAN MANFAAT 

         Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun game pembelajaran 

pengenalan nama hewan dalam bahasa mandarin untuk membantu siswa dalam 

proses pembelajarannya. 

Manfaat dari peneliatian ini adalah : 

a. Memberi pendidikan kepada pengguna dengan cara yang menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

b. Mengetahui sejauh mana kegunaan, kelayakan, dan kecocokan game edukasi 

pengenalan nama-nama hewan dalam bahasa mandarin ini sebagai metode 

pembelajaran baru yang tidak membuat bosan anak-anak. 



 

 

1.5   METODE PENELITIAN 

   Metode penelitian yang akan digunakan : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan agar dapat membantu dan mendukung penulisan laporan. 

Sumber pustaka yang digunakan adalah berasal dari buku sebagai 

referensi, paper, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan permasalahan, dan 

pembelajaran dari internet yang berkaitan dengan topik. 

b. Survey pada beberapa game yang menjadi referensi 

Melakukan survey pada game dengan jenis yang sama untuk menjadi 

bahan referensi untuk skripsi ini. 

 

1.5.2 Identifikasi Kebutuhan dan Analisa 

         Tahap menganalisis dan identifikasi kebutuhan data yang  telah dikumpulkan 

yang berkaitan dengan mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non fungsional.  

Toolcase yang digunakan UML berbentuk Use Case dan Use Case naratif. 

 

1.5.3 Perancangan 

a. Perancangan game 

Perancangan game yang dilakukan meliputi penentuan tokoh dan karakter, 

storyboard, dan fitur yang digunakan. 

b. Perancangan sistem 

Perancangan system meliputi perancangan data, perancang proses yang 

menggunakan flowchar dan perancangan tampilan program. 

 

1.5.4   Implementasi dan Pengujian Sistem 

a. Implementasi 

Implementasi dilakukan dengan cara menjalankan program yang akan 

diterapkan di SD 152 desa simpangkatis. 

b. Pengujian 

Proses uji coba system yang dibangun menggunakan teknik blackbox. 



 

 

1.6   SISTEMATIKA PENULISAN 

         Penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab, dimana tiap bab dibagi 

menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut : 

 

Bab I    Pendahuluan 

Merupakan bab yang menjelaskan latar belakang, permasalahan, 

menentukan tujuan penulisan, kemudian diikuti dengan pembatasan 

masalah, metode penelitian, metode perancangan, serta sistematika 

penulisan. 

 

Bab II   Landasan Teori 

Bab ini penulis akan menjelaskan berbagai konsep dasar dan teori-teori 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan danhal-hal yang 

berguna dalam proses analisis permasalahan, dan teori-teori 

pendukungnya. 

 

Bab III  Pemodelan Proyek 

Bab ini akan menjelaskan abjek-objek dari pyoyek, penjadwalan proyek, 

stakeholder, deliveriabel, dan anggaran biaya proyek.   

 

Bab IV  Analisa dan Perancangan 

Pada bab ini penulis membahas secara umum untuk menguraikan 

gambaran umum yang diteliti. Sebagai contoh, gambaran umum game 

yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan 

dengan penelitian.  

 

Bab V   Implementasi dan Pembahasan 

Berisi pembahasan game secara lengkap mulai dari implementasi dan 

analisis hasil uji coba program. Juga memaparkan hasil dari analisa dan 

perancangan. Bab ini juga berisi kesimpulan dan saran secara 

keseluruhan dari perancangan sistem. 


