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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 Pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah 

yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dalam 

pembuatan sistem untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 

 

1.1. Latar Belakang 

Game (permainan digital) bukan hal baru lagi di Masyarakat Indonesia. 

Hampir semua orang dari berbagai kalangan pernah memainkan game. Game 

secara naluri adalah bagian dari kehidupan manusia. Hal ini didasarkan kenyataan 

bahwa manusia sangat menyukai sebuah permainan. Zaman modern ini game 

dengan unsur edukasi didalamnya cukup jarang ditemukan, apalagi game yang 

dapat memupuk rasa cinta tanah air Indonesia kepada para pemainnya. Sebuah 

game yang ada dalam perangkat bergerak (mobile) tentu dapat memberikan 

hiburan yang menarik kepada para pecinta game. Game dapat dimainkan dimana 

saja secara praktis dan mudah. Game yang sederhana, namun tidak membosankan 

serta dapat membuat pemain ingin kembali untuk memainkannya adalah konsep 

game yang tepat diterapkan dalam game tradisional. Berbagai pendekatan terus 

dikembangkan untuk membuat sebuah game yang sederhana, menarik dan juga 

dapat dimainkan dalam perangkat bergerak atau mobile, salah satunya berbasis 

Android.  

Game juga memiliki dampak psikologis, dampak dari bermain game itu 

sendiri bisa berakibat kepada orang yang memainkannya, apalagi kepada anak-

anak yang masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena 

itu dampak negatif dari game tersebut seharusnya dihindari, contohnya memiliki 

kebiasaan bermain game menjadikan seseorang malas melakukan aktifitas lain 

yang lebih bermanfaat. 
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Engklek (dalam bahasa Jawa) merupakan permainan tradisional lompat-

lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar di atas tanah, dengan membuat 

gambar kotak-kotak kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu kekotak 

berikutnya. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 anak 

perempuan dan dilakukan di halaman. (Montolalu, 2005:34). 

Perkembangan teknologi saat ini membuat game dapat diaplikasikan pada 

Smartphone Android yang mendukung fungsi touchscreen. Game ini dapat 

dimanfaatkan sebagai media untuk meningkatkan kecintaan anak bangsa terhadap 

kebudayaannya sendiri (Nurhakim, 2012). Saat ini masih jarang ditemui sebuah 

game yang mengangkat permainan tradisional Indonesia. Berdasarkan perihal 

tersebut Penulis tertarik untuk membuat sebuah game yang akan diberi judul 

“Game Tradisional Engklek”. Game ini bertujuan sebagai media pelestarian 

permainan tradisional pada anak-anak, sehingga anak-anak pada zaman modern 

ini tidak melupakan permainan tradisional yang ada. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dipecahkan pada proyek akhir ini secara umum adalah 

membuat game tradisional dan menerapkannya dalam sebuah game mobile. 

Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam membangun game ini adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi game engklek pada 

perangkat Android sehingga nantinya aplikasi dapat dengan mudah 

digunakan pada perangkat mobile, dan lebih efektif, artinya game lebih 

mudah dimainkan dibandingkan dengan permainan aslinya. 

2. Bagaimana game edukasi ini mendapatkan respon melalui hasil survey 

masyarakat terutama anak-anak dalam menggunakan game tradsional ini 

sebagai media bantu dalam mengingat permainan tradisional. 

3. Pengemasan game yang menarik (pemain dapat memilih karakter yang 

diinginkan, dan game di desain dengan warna-warna yang cerah), dan 

mudah dijalankan oleh pemain atau user friendly (pemain tidak perlu 

mencari arena khusus untuk menggambar arena permainan). 
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1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian yang didapat dari rumusan masalah di atas diantaranya 

adalah:  

1. Mengetahui bagaimana aplikasi game engklek dapat dengan mudah 

digunakan pada perangkat Android. 

2. Game tradisional yang berbasis Android ini dirancang untuk memudahkan 

anak-anak dalam memainkan game engklek. 

3. Game tradisonal ini dirancang agar mendapatkan respon melalui hasil 

survey masyarakat terutama anak-anak dalam menggunakan game edukasi 

ini sebagai media bantu dalam mengingat permainan tradisonal. 

 

1.4. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat 

yang akan berguna bagi user khususnya dan masyarakat pada umumnya. Manfaat 

dari penelitian ini diharapkan meliputi: 

1. Bagi mahasiswa, melatih dan menerapkan pengetahuan tentang struktur 

dan sistem kerja dalam pengembangan game pada sistem operasi Android. 

2. Universitas, penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan 

tentang cara bermain permainan tradisional engklek. 

3. Kalangan umum, mangajarkan dan memperkenalkan seni budaya dalam 

permainan tradisional, agar anak-anak pada zaman modern ini tidak 

melupakan permainan tradisional. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Luasnya cakupan yang terkait dengan tugas akhir ini dan untuk 

keseragaman pemahaman dalam penelitian, maka terdapat batasan-batasan yang 

perlu berlaku. Batasan-batasan tersebut adalah: 

1. Penelitian ini membahas tentang permainan tradisional engklek dimana 

arena sudah langsung tersedia dalam game, dan user tidak perlu membuat 

atau menggambarkan arenanya lagi.  
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2. Game ini bisa dimainkan oleh 1-3 player, tetapi hanya menggunakan 1 

device yang sama, artinya game ini dimainkan secara bergiliran. 

3. Game engklek dibuat dengan berbasis mobile dengan sistem operasi 

Android. 

4. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Software Corona SDK. 

5. Game lebih menjurus ke permainan tradisional agar anak-anak tetap 

mengingat permainan ini. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat dan batasan masalah serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori-teori penunjang yang 

digunakan dalam penelitian, baik teori secara umum meliputi 

permainan tradisional engklek, software yang akan digunakan 

maupun teori khusus mengenai metode dalam perancangan 

game ini. 

BAB III  : METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai metode dalam penelitian, sumber 

data beserta gambaran umum dan perancangan sistem dalam 

pembuatan game. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai implementasi, hasil analisis dan 

pengujian sistem terhadap aplikasi game ini. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai simpulan yang diperoleh dari 

permasalahan dan hasil uji coba aplikasi game serta saran-

saran sebagai acuan dalam pengembangan game lebih lanjut.  
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