
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dasawarsa terakhir ini berbagai teknologi gadget seperti smartphone

dan tablet sangat pesat pertumbuhannya (Greg Sterling, 2012). Dengan adanya

peningkatan volume di dalam penjualan gadget, para pengembang (developer)

aplikasi untuk gadget dimaksud secara umum dan game khususnya dituntut juga

untuk berkembang memenuhi permintaan aplikasi dan game untuk diinstalasi

pada gadget mereka. Tak pelak game merupakan salah satu aplikasi yang diyakini

mempunyai masa depan cerah. Dalam kenyataannya banyak developer game yang

bekerja pada platform yang berbeda, seperti Playstation, Nintendo dan Windows.

Namun dengan maraknya penjualan tablet dan smartphone dibutuhkan juga

developer game untuk gadget tersebut. Satu hal yang jelas terlihat adalah

perkembangan gadget dengan platform Android dan iOS. Android sangat

mendunia karena sifatnya yang fleksibel dan merupakan open source sehingga

mudah dimodifikasi oleh user. Pembuatan game simulasi 3D ini sendiri

ditargetkan untuk dapat menghibur user yang menginginkan permainan sederhana

tetapi tetap menarik untuk dimainkan. Selain bertujuan untuk menghibur, game ini

juga dimaksudkan untuk dapat mengembangkan kemampuan otak pemain/user

dalam aspek human cognition. Dalam memainkan sebuah game, kemampuan user

untuk berperilaku secara acak (pseudorandomly) memainkan peran sentral. Hal ini

 



diindikasikan oleh kondisi berikut: peningkatan tingkat randomness user dalam

bergerak berimplikasi pada menurunnya kemampuan lawan untuk memprediksi

gerakan user secara tepat (Robert L. West et al. 2005). Sejalan dengan hal itu,

kemampuan otak user juga akan mengalami peningkatan dengan adanya aktivitas

pembelajaran yang tercipta melalui interaksi intensif antara user dengan game

tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan tidak banyaknya macam game yang melibatkan

obyek 3D dalam pengembangan game berbasis Android, maka kenyataan ini

sesungguhnya merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para pengembang

aplikasi game untuk mengembangkan game 3D yang atraktif. Secara khusus,

diharapkan melalui pengembangan game simulasi 3D ini, kemampuan otak

manusia dalam konteks kemampuan human cognition dapat ditingkatkan. Dalam

banyak hal, game memainkan peran signifikan di dalam melatih bahkan

meningkatkan kemampuan otak manusia. Bermain game merupakan sarana yang

sangat baik untuk meneliti perilaku (behavior) manusia dalam berinteraksi

menurut situasi dalam permainan. Game sering digunakan sebagai kerangka kerja

(framework) untuk memahami perilaku user dalam bermain game dan perilaku

user dalam kehidupan sehari-harinya (Robert L. West et al. 2005). Penelitian

tentang perilaku manusia dan bagaimana kemampuan human cognition pemain

atau user dapat ditingkatkan inilah yang akan dibahas lebih lanjut. Dalam

penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada bagaimana game simulasi 3D dapat

 



dimanfaatkan untuk meningkatkan unsur attention dan speed dari pemain atau

user. Hipotesa nol (H0) dan H1 dalam penelitian yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut:

H0: Memainkan game simulasi 3D berbasis Android tidak akan meningkatkan

kemampuan kognisi user dalam aspek perhatian dan kecepatan.

H1: Memainkan game simulasi 3D berbasis Android akan meningkatkan

kemampuan kognisi user dalam aspek perhatian dan kecepatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah game

simulasi 3D berbasis sistem operasi Android dan menganalisis pengaruh

memainkan game ini dengan perkembangan kualitas human cognition user.

1.4 Batasan Masalah

Sebagai batasan dalam pembuatan game kajian hanya akan mencakup hal-hal

berikut:

1) Lingkungan pembuatan game adalah Eclipse IDE for Java dengan

memanfaatkan API OpenGL ES untuk pembangkitan berbagai obyek 3D.

2) Game mobile ini dirancang untuk berjalan pada sistem operasi Android

minimal versi 2.2 (Froyo).

3) Dua unsur dalam aspek cognitive neuroscience yang dikaji adalah

attention (perhatian) dan speed (kecepatan).

 



1.5 Metodologi

Dalam melakukan penelitiannya penulis mempunyai beberapa tahap

metode penelitian, yaitu :

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari lebih lanjut mengenai

Android, OpenGL dan Java.

2) Merancang dan membuat suatu aplikasi game mobile dengan

menggunakan OpenGL ES pada Eclipse Java berbasis OS Android.

3) Melakukan analisis pengaruh game yang dibuat dengan aspek human

cognition, yaitu unsur attention dan speed pada user.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah untuk

memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang dibahas.

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi 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 dasar

untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi topik dalam tugas akhir

yang dilakukan.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang perancangan program, perancangan

antarmuka, dan analisis dari human cognition.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL ANALISA

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi perancangan ke

dalam program, hasil dari penerapan, dan hasil dari pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran

yang dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian untuk pengembangan

selanjutnya.

 


