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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belakangan ini gadget seperti smartphone dan tablet sangat pesat 

pertumbuhannya. 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 bisa dipungkiri 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, IOS, dan Windows. Namun yang 

memberikan keunggulan Android adalah berbasis open source yang dapat 

dikembangkan oleh masyarakat luas (Kenny Saputra. 2013). 

 Perkembangan game di dunia semakin pesat, tidak terkecuali di Indonesia. 

Game saat ini sudah menjadi alternative hiburan bagi tua, muda, pria maupun 

wanita. Industri dan bisnis pengembangan game juga sudah menjadi suatu hal 

yang menjanjikan, terbukti dengan bayaknya perusahaan pengembang game di 

Amerika, Eropa, dan Asia. Negara Indonesia masih terhitung sebagai konsumen 

game, ini dilihat dari tingkat konsumsi game yang sangat tinggi.  

      Game edukatif cocok digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak 

usia pra sekolah (Taman Kanak-Kanak) antara tiga sampai lima tahun karena 
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dirasa lebih unggul dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan metode 

pembelajaran yang dilakukan secara konvensional. Salah satu keunggulan yang 

signifikan dalam game edukatif adalah adanya interaksi, karakter, gambar, dan 

animasi yang dapat meningkatkan kemampuan motorik dan visualisasi anak. 

Selain itu, game edukatif juga dapat melatih kemampuan logika, daya pikir, dan 

daya ingat anak sehingga anak dapat menyimpan materi lebih lama dibandingkan 

dengan metode pembelajaran yang dilakukan secara konvensional. 

 

     Melihat kenyataan tersebut, maka setelah melakukan penelitian tugas akhir 

ini akan dibangun sebuah aplikasi berupa game edukatif sebagai salah satu solusi 

atau alternatif media pembelajaran yang interaktif, edukatif, dan menyenangkan 

bagi anak-anak khususnya anak Sekolah Dasar yang berusia antara tujuh sampai 

sembilan tahun yang akan dijalankan pada operating system Android.  Pembuatan 

game simulasi 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 

 

1.2  Rumusan 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. 
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 Kecerdasan kognitif terdiri dari lima aspek yaitu : Memory, Speed, 

Attention, Flexibility, dan Problem-Solving. Pembuatan game ini bertujuan untuk 

melatih kecerdasan kognitif dimana kecerdasan yang dilatih ada pada aspek 

Memory. Untuk itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan 

membuat game yang spesifik dengan salah satu kecerdasan kognitif yaitu 

Memory. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang & mengimplementasikan sebuah program game berbasis 

Android yang diharapkan dapat meningkatkan aspek daya ingat anak pada 

masa pertumbuhan. 

2. Dengan cara bermain game MEMORY CHILDREN diharapkan anak-

anak mampu melatih dan meningkatkan daya ingat mereka baik dalam 

pelajaran, maupun untuk melatih konsentrasi mereka. 

   

1.4  Pembatasan Masalah 

  Sebagai batasan dalam pembuatan game kajian hanya akan mencakup hal-

hal berikut:  

1) Lingkungan pembuatan game adalah Eclipse IDE for Java. 

2) Game ini dirancang untuk berjalan pada system operasi Android. 
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3) Dua unsur dalam aspek cognitive neuroscience yang dikaji adalah memory 

(ingatan) dan speed (kecepatan). 

4) Gambar yang digunakan dalam permainan ini hanya gambar-gambar 

hewan. 

 

1.5  Metodologi 

Dalam melakukan penelitiannya penulis mempunyai beberapa tahap 

metode penelitian, yaitu : 

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 Eclipse IDE for Java 

3) Melakukan sampling pada satu institusi sekolah dengan mengambil dari 

beberapa orang siswa kelas dua sampai tiga SD. 

 

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 
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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. 

 

  




