
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Android merupakan platform mobile yang paling popular di dunia. Dengan

Android, user dapat menggunakan semua aplikasi Googlepada Android Market yang

tersedia secara gratis, ditambah ada lebih dari 600.000 aplikasi dan permainan yang

tersedia di Google Play untuk mengisi waktu luanguser, bersama jutaan lagu, buku,

dan ribuan film. Perangkat Androidmerupakan operating system yang sudah umum

digunakan pada device telepon genggam, ini membuat para pengguna telepon

genggam mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang

melebihi teknologi telepon genggam sebelum adanya operating system Android,

walaupun sebelum terkenalnya operating system Android telah diluncurkannya iOS

terlebih dahulu dibandingkan Android. Namun yang memberikan keunggulan

Android adalah berbasis open source yang dapat dikembangkan oleh masyarakat luas

(Bambang. 2011).

Dengan adanya teknologi operating system Android yang telah beredar pada

masyarakat luas, diharapkan dapat membantu penulis dalam pembuatan aplikasi yang

dapat membantu kecerdasan kognitif masyarakat yang menurunnya kecerdasan

kognitif mereka seiring dengan bertambahnya usia.

 



Salah satu contoh dari maslah psikologi masyarakat secara umum adalah

tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang membuat masyarakat takut

untuk berkendara, dan juga pada tahun 2012 kecelakaan mulai meningkat dari

sebelumnya (Fredercik J. Bueche. 1989). Penulis juga mengalami,bahwa mulai

turunnya daya konsentrasi saat sedang mengemudi dan juga tidak mulai fokus,

semenjak sering beristirahat dan jarang beraktivitas di luar rumah.

Salah satu saran yang tepat untuk melatih otak manusia adalah dengan cara

olah raga otak yang perlu ditanamkan sejak masa pertumbuhan. Keuntungan dari olah

raga otak adalah dapat memacu pertumbuhan otak, memperlancar suplai hormon

BDNF, mengatasi depresi, meningkatkan fungsi otak, dan meningkatkan sensitivitas

terhadap insulin (Hesti Pratiwi. 2012).

Para peneliti percaya bahwa cognitive power itu tidak berubah semenjak masa

kanak-kanak. Selama beberapa dekade terakhir, ternyata para ilmuwan telah

menemukan bahwa manusia dapat meningkatkan kemampuan kognitif setelah masa

kanak-kanak. Lumos Labsyang berlokasi di San Fransiscodidirikan dengan satu

tujuan sederhana yaitu untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk membuat dunia

menjadi tempat yang lebih cerdas, lebih cerah, dan lebih percaya diri (Hesti Pratiwi,

2012).

 



Gambar 1.1 Human Cognition Project
Sumber :www.lumosity.com

Untuk mengingat sampai melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari

membutuhkan peranan otak manusia dalam semua aktifitas, disini merupakan tugas

dari kecerdasan kognitif. Tidaklah mengherankan jika kemudian hari setiap orang

bisa mendapat keuntungan dari kemampuan fokus yang dimiliki tiap individu.

Terlepas dari apakah sedang mencoba untuk memproses rincian ceramah atau

perhatian saat mengemudi mobil saat melalui lalu lintas. Meningkatkan kemampuan

membantu manusia tidak hanya ketika setiap individu hanya fokus terhadap satu

perhatian saja, tetapi juga untuk mengatur perhatian atas tiga sampai empat kategori

yang berbeda (Hesti Pratiwi, 2012).

Pada masa pertumbuhan amatlah penting untuk meningkatkan kecerdasan

kognitif mulai sejak dini, karena tingkat kecerdasan kognitif manusia relatif menurun

berdasarkan bertambahnya usia seseorang. Untuk itu, diperlukan sebuah cara agar

 



anak-anak ini dapat terlatih kecerdasan otaknya pada bidang aspek kecerdasan

kognitif.

Operating System Android merupakan pilihan yang tepat untuk membuat

game yang berbasiskan kecerdasan kognitif. Permainan yang mengasah kecerdasan

kognitif telah dibuat oleh beberapa developer game seperti aplikasi lumosity dan fit

brain yang berbasiskan iOS, namun target user dari developer tersebut adalah orang

dewasa. Gadget dapat membantu anak-anak dalam masa pertumbuhan karena daya

tarik anak-anak masa sekarang adalah bermain game pada gadget. Dengan

memanfaatkan kegemaran anak-anak, mereka dapat diberikan sebuah simulasi

permainan yang membutuhkan pemikiran dan juga penalaran dalam mengambil

keputusan.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi pada kasus ini adalah bagaimana cara membuat

permainan yang sangat sederhana tapi dapat membuat anak tertarik memainkannya

dan dapat meningkatkan aspek kecerdasan kognitif. Sulitnya untuk mengetahui fungsi

otak manusia pada bagian manakah yang bekerja saat anak melakukan aktivitas atau

bermain game pada gadget merupakan masalah utama. Diperlukannya beberapa

sumber-sumber psikologi yang dapat membantu mengukur tingkat aktivitas anak-

anak.

Pembuatan game yang bertemakan kecerdasan kognitif amat rumit untuk

diimplementasikan, karena dibutuhkan 5 macam permainan yang harus dibuat untuk

 



dapat meliput seluruh bagian dari kecerdasan kognitif. Untuk itu pendekatan yang

dilakukan adalah dengan membuat game yang spesifik dengan kombinasi dari dua

bagian kecerdasan kognitif dan dapat melatih kecerdasan kognitif tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Merancang & mengimplementasikan sebuah program game berbasis Android

yang dapat Meningkatkan kecerdasan kognitifanak–anak pada masa

pertumbuhan.

2. Dengan cara bermaingameOnion Boydiharapkan anak-anak mampuberpikir

dalam mengambil keputusan dan juga dapat mengerjakan beberapa tugas

secara bersamaan tanpa harus kehilangan konsentrasi terhadapsalah satu dari

tugas pada saat mengerjakan pekerjaan yang lain dan melatih anak-anak

dalam mengambil keputusan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam pembuatan gameOnion Boy sebagai berikut :

1. Pembuatan game yang akan dibuat oleh penulis merupakan game yang

menggunakan bahasa ActionScript 3.0 yang telah umum dipakai dalam

pembuatan game berbasiskan flash.

2. Game ini akan dimuat pada konsol berbasiskan sistem operasi Android

dengan standard versi paling rendah yaituFroyo, tetapi penulis menganjurkan

 



untuk menggunakan versi Android Ice Cream Sandwich untuk menjalankan

game tersebut.

3. User akan memerlukan program Adobe AIR 3.0 atau versi dari Adobe AIR

lebih tinggi dari versi 3.0, ini dikarenakan ActionScript 3.0 tidak bisa

dijalankan tanpa Adobe AIR yang merupakan platform dasar untuk seluruh

aplikasi berbasiskan flash agar dapat berjalan pada device Android.

4. GameOnion Boy hanya mencakup 2 dari 5 kecerdasan kognitif, yaitu

meliputi speed dan flexibility.

5. Buah dan sayur yang digunakan dalam permainan Onion Boy hanya apel,

anggur, dan bawang putih. Tiap warna dari buah dan sayur tidak pernah

berubah

1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan penelitian ini, metode-metode yang akan digunakan

adalah :

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang

berhubungan dengan kecerdasan kognitif.

2) Merancang dan mengembangkan sebuah game simulasi dengan menggunakan

Adobe Flash CS 6 dan bahasa pemrograman ActionScript 3.0.

3) Melakukan pengujian aplikasi dengan metode pengujian white-box dan black-

box.

 



4) Melakukan sampling pada satu institusi sekolah dengan mengambil dari

beberapa orang siswa kelas 3SD.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang

penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan

rumusan dan batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan

metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai

sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam

merancang dan mengembangkan game serta menulis laporan

penelitian ini.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini mengemukakan analisis dari sistem human cognition,

perancangan program, dan desain grafis.

 



BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai implementasi

perancangan ke dalam program, tampilan-tampilan yang muncul

dalam program dan pengujian jalannya program.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran

untuk penelitian selanjutnya.

 


