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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah yang disusun 

sebagai kerangka garis besar Laporan Tugas Akhir Rancang Bangun Aplikasi 

Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Android. 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang dapat mengancam setiap 

saat dan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Bencana alam dapat terjadi 

di seluruh belahan dunia diantaranya gempa bumi dan tsunami. Gagasan yang 

diajukan dalam program ini adalah simulasi tanggap bencana yang berbasis Game 

Android. Bagian game ini terdapat berbagai macam simulasi Mitigasi bencana yang 

dapat dimainkan oleh user, memberikan pembelajaran untuk dapat menyelamatkan 

diri. Animasi yang terdapat pada game juga akan memberikan pengetahuan 

mendasar tentang Mitigasi bencana alam, hal ini memiliki tujuan agar dapat melatih 

syaraf Motorik user. Pemaparan yang sesuai dengan masalah game edukasi berbasis 

Android ini bergerak sebagai media edukasi, sistem informasi, dan wawasan bagi 

user serta diharapkan akan menjadi aplikasi yang berguna bagi masyarakat. 

Metode edukasi berbasis game adalah salah satu metode yang bisa digunakan 

dalam pembelajaran dan tentunya harus dilakukan secara seimbang antara metode 

edukasi konvensional dengan metode edukasi berbasis game. Perancangan sebuah 

game memiliki dua elemen utama, yaitu Elemen Formal dan Elemen Dramatis. 

Elemen Formal dari sebuah game adalah elemen yang membentuk struktur dari 

sebuah game, tanpa adanya elemen ini sebuah game belum bisa disebut game. 

Elemen Dramatis adalah elemen yang membentuk unsur dramatis, elemen yang 

berkaitan dengan sisi emosional pemain dalam sebuah game. Elemen Formal terdiri 

dari pemain, tujuan, prosedur, aturan, sumber daya, konflik, batasan dan hasil. 

Elemen Dramatis terdiri dari tantangan, permainan, motif, karakter dan cerita. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Penyajian dalam pemahaman mendasar mitigasi bencana alam menjadikan 

aspek penting yang diharapkan menjadi pendorong minat masyarakat tentang 

bahaya bencana alam beserta penanggulangannya. Minat tentang media 

pembelajaran yang terkadang membosankan untuk masyarakat khususnya generasi 

muda kurang tertarik dengan pembelajaran tentang pemahaman mitigasi bencana 

alam. Rumusan masalah yang di angkat yaitu bagaimana meningkatkan minat 

masyarakat, khususnya generasi muda tentang pemahaman Mitigasi bencana alam 

sehingga point utama penyaluran informasi pemahaman Mitigasi dapat mudah 

disampaikan dan mudah dipahami. 

 

1.3  Tujuan 

Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis 

Android ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dengan sasaran generasi 

muda tentang pemahaman Mitigasi bencana alam. 

2. Memberikan bentuk penyajian yang efektif dibidang edukasi baru yang 

mengandung informasi pengetahuan Berbasis Android dan dirancang 

kedalam bagian game dengan interface yang menarik sehingga 

menghilangkan rasa bosan dan jenuh tentang pengetahuan pemahaman 

Mitigasi bencana alam. 

3. Mengenalkan dasar-dasar keselamatan dalam menghadapi bencana alam 

dalam bentuk yang kompetitif, mengingat bahwa tindakan preventif 

(mencegah) daripada tindakan kuratif (penanganan). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dalam Rancang Bangun Aplikasi Game 

Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Android ini adalah: 

1. Manfaat bagi dunia pendidikan memperoleh sarana yang efektif dan 

menarik untuk meningkatkan minat tentang pemahaman Mitigasi bencana 

alam sebagai media edukasi. 
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2. Manfaat bagi dunia sosial sebagai suatu proses pengenalan atas pemahaman 

masyarakat yang mandiri akan pentingnya penanganan terhadap ancaman 

bencana alam 

3. Manfaat bagi penulis pembuatan karya tulis ini memiliki manfaat untuk 

melatih kreativitas dan pengetahuan dalam bidang Mitigasi bencana alam.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis 

Android memiliki beberapa batasan masalah diantaranya: 

1. Perancangan aplikasi game edukasi Mitigasi bencana alam masih hanya 

memfokuskan permasalahan bencana alam gempa bumi dan tsunami saja 

dalam perancangan game. 

2. Materi penyampaian game edukasi Mitigasi bencana alam masih dibatasi 

Pembuatan game Mitigasi bencana alam yang akan dilakukan terbatas 

terhadap pembuatan model alur yang dirancang sesuai dengan nilai SOP 

(Standart Operating Procedure) Mitigasi bencana alam yang sesuai oleh 

Peraturan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, efek 

suara, dan efek visual diusahakan semirip mungkin dan sesuai dengan 

kejadian dilapangan. 

3. Penerapan dilapangan yang terbatas oleh status finansial karena tidak semua 

masyarakat kususnya di Indonesia menggunakan smartphone dan perangkat 

platform Android.  

4. Metode gameplay hanya menggunakan konsep single player dan offline 

sehingga membatasi alur proses gameplay. 

 

1.6  Luaran yang Diharapkan  

Luaran yang diharapkan dari Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi 

Mitigasi Bencana Alam Berbasis Android ini adalah sebagai berikut. 

1.  Memberikan media pemahaman tentang Mitigasi bencana alam melalui 

bentuk simulasi edukasi prototype game mobile berbasis Android. 
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2. Menyampaikan pemahaman tentang Mitigasi bencana alam yang mudah 

diakses dan cara baru penyamapaian yang tidak membosankan kepada 

masyarakat luas sehingga menumbuhkan minat masyarakat akan 

pemahaman penanganan bencana alam. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini yang merupakan bagian dalam 

penelitian Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam 

Berbasis Android terdiri dari lima bab utama diantanya yaitu: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang pembuatan game, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

2. BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori apa saja yang digunakan dalam 

penulisan penelitian ini, baik itu teori umum maupun teori khusus. 

3. BAB 3 METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan dijelaskan tentang analisis yang mencakup alur proses, 

gambaran umum proses dan metode perancangan yang digunakan. 

4. BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini akan dijelaskan tentang implementasi dari game dan hasil dari 

evaluasi game. 

5. Bab 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh 

selama pembuatan game, serta saran-saran untuk perkembangan game ini 

selanjutnya. 


