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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. 

Terjaganya lingkungan menjadikan kualitas hidup manusia lebih baik. Kenyataan 

yang dihadapi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Faktor 

penyebabnya antara lain adalah kegiatan manusia yang mencemari lingkungan 

hidup. Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia pada umumnya 

disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap akibat dari tindakannya 

misalnya kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat yang tidak disadari 

akan menyebabkan pencemaran. 

Pembelajaran terhadap kepedulian kebersihan lingkungan seharusnya 

dilakukan sejak dini, hal ini diharapkan ketika mereka sudah remaja dan dewasa 

memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan perilaku peduli terhadap lingkungan. 

Pembelajaran peduli terhadap kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan dimulai dengan hal mudah yaitu 

dengan membuang sampah pada tempatnya serta membiasakan diri untuk 

memisahkan sampah sesuai jenis sampahnya. Berdasarkan masalah tersebut 

dibutuhkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik yang dapat 

meningkatkan minat anak untuk mempelajari dan lebih peduli terhadap 

kebersihan lingkungan. 

Dengan teknologi yang berkembang pesat saat ini seharusnya 

dimanfaatkan dengan tepat, karena dengan memanfaatkan teknologi ini membantu 

dan memudahkan dalam berbagai hal terutama dalam hal belajar. Salah satu 

metode pembelajaran yang dianggap mampu memberikan pelajaran yang lebih 

menyenangkan yaitu dengan menggunakan media pembelajaran game. 
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Media pembelajaran game menggabungkan antara media lagu, permainan, 

gambar, serta teka-teki, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

Seperti game yang digunkan untuk media pembelajaran yang tergabung dari unsur 

edukasi dengan hiburan atau bisa disebut game edukasi.  

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan 

dibuat sebuah game edukasi dengan judul “GAME EDUKASI PEDULI 

KEBERSIHAN LINGKUNGAN BERBASIS ANDROID” yang diharapkan 

dengan adanya media pembelajaran ini proses pembelajaran mengenai kebersihan 

lingkungan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat game edukasi peduli kebersihan lingkungan 

berbasis android yang dapat memberikan pembelajaran untuk menjaga 

kebersihan lingkungan.  

2. Bagaimana membuat game edukasi peduli kebersihan lingkungan 

berbasis android yang dapat memberikan pembelajaran membedakan 

sampah organik dan sampah anorganik. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat game edukasi peduli kebersihan lingkungan berbasis android 

yang dapat memberikan pembelajaran untuk menjaga kebersihan 

lingkungan. 

2. Membuat game edukasi peduli kebersihan lingkungan berbasis android 

yang dapat memberikan pembelajaran membedakan sampah organik dan 

sampah anorganik. 
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1.4 Batasan Masalah 

Penyusunan tugas akhir ini hanya terbatas pada masalah-masalah berikut: 

1. Target pengguna game ini adalah anak usia 5-7 tahun. 

2. Jumlah pemain yang digunakan adalah single player. 

3. Game ini dibangun dengan tampilan 2D (2 dimensi). 

4. Genre game ini adalah game edukasi. 

5. Game ini dibangun menggunakan Adobe Flash CS6 dan bahasa 

pemrograman yang digunakan Action Script 3.0.  

6. Game ini cocok diterapkan pada platform android 4 inch dengan resolusi 

480 x 800 pixel. 

7. Game ini terdiri dari 1 game utama yang diberi level permainan dan 3 

minigame yang tidak diberi level permainan. 

8. Analisis pembangunan perangkat lunak menggunakan analisis data 

berorientasi objek. 

 

1.5 Metode Pengembangan Aplikasi 

Dalam pembangunan tugas akhir ini menggunakan model ADDIE 

meliputi: 

a. Analysis 

Pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan 

dan menganalisis kebutuhan pengguna untuk pembuatan game edukasi 

peduli kebersihan lingkungan berbasis android. Adapun analisis yang 

dilakukan dalam pembangunan aplikasi adalah:  

1. Mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan 

aplikasi. 

2. Menentukan media yang akan digunakan dalam pembangunan 

aplikasi. 

3. Menentukan materi yang akan disampaikan. 

 

 



4 
 

b. Design 

Pada tahap ini penulis membuat rancangan berdasarkan apa yang telah 

dirumuskan dalam fase analysis. Termasuk merancang  storyboard dan 

content yang ingin disampaikan dengan gambar, teks, audio sehingga 

dapat menarik minat user. 

c. Development 

Pada tahap ini penulis membuat aplikasi, dimana segala sesuatu yang telah 

dibuat dalam fase perancangan diproduksi menjadi suatu hasil atau dibuat 

menjadi nyata sesuai dengan storyoard yang sudah dirancang sebelumnya. 

d. Implementation 

Pada tahap ini penulis melakukan penerapan hasil yang sudah dibangun 

untuk digunakan oleh user sesuai dengan tujuan pembangunan aplikasi 

game edukasi berbasis android. 

e. Evaluation 

Pada tahap ini penulis mendapatkan hasil uji coba tentang kualitas media 

dan berbagai masukan perbaikan yang digunakan untuk evaluasi akhir dari 

aplikasi game edukasi peduli kebersihan lingkungan berbasis android. 

 

1.6 Jadwal Kerja 

Jadwal kerja dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 

umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut:  

Bab satu pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metode pengembangan aplikasi dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua landasan teori, menjelaskan  konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan topik tugas akhir yang akan dibangun dan hal-hal yang berguna 

dalam proses analisis permasalahan.  

Bab tiga analisis, menjelaskan kebutuhan yang diperlukan dalam 

membangun aplikasi, diantaranya analisis masalah, analisis kebutuhan perangkat 

lunak, dan analisis kebutuhan perangkat keras. 

Bab empat perancangan dan pengembangan sistem, menjelaskan 

perancangan dan pengembangan aplikasi yang akan dibangun, diantaranya 

usecase diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, deployment 

diagram, flowchart, storyboard. perancangan struktur menu, dan perancangan 

antarmuka. 

Bab lima implementasi dan pengujian, menjelaskan implementasi 

antarmuka dan pengujian aplikasi yang telah dibangun.  

Bab enam kesimpulan, menjelaskan kesimpulan dari setiap tahapan yang 

dilalui dalam penelitian dan menyajikan saran untuk pengembangan sistem 

selanjutnya. 


