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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar bagi dunia teknologi informasi. Munculnya beragam aplikasi memberikan 

pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang besifat desktop 

based, web based hingga yang sekarang ini munculnya aplikasi-aplikasi baru yang 

berjalan dalam telepon selular. 

           Pemilihan telepon selular untuk salah satu pengembangan aplikasi selain 

lebih mudah dalam pengoperasiannya, sifat dari telepon selular yang fleksibel 

menjadi salah satu alasannya. Sekarang ini telepon selular seakan menjadi salah 

satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hingga saat ini tercatat paling tidak 

terdapat 60 juta pengguna telepon selular dengan angka pertumbuhan pada tahun 

2005 mencapai 22,3%. Kemudian dari hasil survey Nielsen Company Indonesia 

mencatat dari tahun 2005 sampai 2010 pengguna telpon selular meningkat 3 kali 

lipat. Telepon selular ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja melainkan 

juga oleh anak-anak.[1]  

          Penggunaan telepon selular selain sebagai media komunikasi, juga 

menjadikannya sebagai media pembelajaran dan media hiburan. Beragam aplikasi 

hingga permainan telah banyak yang berjalan dalam telepon selular. Peminat 

aplikasi maupun game yang bersifat mobile juga meningkat seiring dengan 

banyaknya aplikasi atau game yang diproduksi. Mulai dari game yang bertema 

petualangan, olah raga, hingga balap. Kebanyakan game tersebut hanya 

memberikan kesan hiburan dan bukan game yang bersifat edukasi. Hal inilah yang 

melatar belakangi dibuatnya suatu game mobile yang bertema edukasi dengan 

mengangkat tema kehidupan nyata yang akan diintegrasikan ke dalam bentuk 

sebuah permainan yang ditujukan untuk memberikan edukasi kepada anak. 

Edukasi yang disajikan dalam aplikasi life story berbasis android ini adalah 

ilmu pengetahuan tentang botani dan ilmu pertanian. Semuanya akan dimuat ke 

dalam bentuk sebuah game dengan genre action game. Jenis genre action game 
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banyak disukai oleh peminat game khususnya anak-anak karna selain dapat 

membuat banyak interaksi dengan user juga lebih menarik dimainkan karna untuk 

menyeleaikan permainan user harus menyelesaikan beberapa tahap dan setiap 

tahap menggunakan aksi yang berbeda serta menuntut user untuk menggunakan 

logika dalam menyelesaikan setiap tahapnya .  

Aplikasi life story berbasis android ini diharapkan dapat menggantikan 

peran video game dan dapat menjadi salah satu pilihan game edukasi pada 

perangkat ponsel atau tablet.  

1.2 Perumusan Masalah 

      Berdasarkan penelitian dan pengamatan terhadap kebutuhan pembangunan 

aplikasi permainan edukasi ini, dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang sesuai dengan 

anak umur 4 sampai 12 tahun ? 

2. Bagaimana menetapkan rule game pada aplikasi agar dimengerti oleh 

user ? 

3. Bagaiman cara mengkombinasikan antara permainan dengan edukasi 

ke dalam bentuk sebuah game ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

      Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi life story berbasis 

android yang dapat: 

1. Membangun aplikasi game edukasi yang disesuaikan dengan  user. 

2.  Membuat konten permainan dengan tema edukasi ke dalam bentuk 

sebuah game. 

3. Menggabungkan antara permainan dan edukasi yang diselaraskan 

dengan pengguna khususnya anak-anak. 

 

1.4 Batasan Masalah 

      Agar tidak menyimpang jauh dari permasalahan, maka batasan yang akan 

digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 



I - 3 

 

1. Hanya untuk perangkat ponsel tablet yang menggunakan OS Android 

versi 4.0 keatas. 

2. Aplikasi ini bersifat offline. 

3. Resolusi layar 600x1024 touch screen. 

4. Aplikasi dibangun menggunakan Adobe Flash CS6. 

5. Aplikasi ini dibuat dalam format 2D (2 dimensi). 

6. Kontrol dalam bermain game ini sudah ditentukan, tidak dapat dirubah. 

7. Hanya bisa dimainkan oleh satu orang, bukan multiplayer game. 

8. GUI dalam game sudah ditentukan, tidak dapat dirubah. 

 

1.5 Metode Pembangunan Aplikasi 

Tahapan – tahapan yang dilakukan dalam pembangunan aplikasi life story berbasis 

android terdiri dari : 

1. Melakukan studi literatur tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pembangunan aplikasi life story berbasis android. 

2. Pengumpulan data-data yang akan ditampilkan. 

3. Dalam pembangunan aplikasi life story berbasis android ini, menggunakan 

model ADDIE  meliputi : 

a. Analysis, merupakan fase pertama yang harus dilakukan, fase ini 

menjadi perhatian utama bagi pembangunan aplikasi game edukasi 

berbasis android. Terdapat beberapa segmen yang harus dianalisis, 

diantaranya: 

1. Mendeskripsikan materi yang ada pada aplikasi game edukasi 

yang ada saat ini. 

2. Menganalisis media penyampaian pada aplikasi game edukasi 

yang ada saat ini. 

3. Menentukan materi yang akan disampaikan. 

4. Menentukan media yang akan digunakan dalam pembangunan 

aplikasi. 

b. Design, pada fase ini dibuat rancangan berdasarkan apa yang telah 

dirumuskan dalam fase analysis. Termasuk merancang storyboard 
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dan content  yang ingin ditampilkan dengan gambar, teks, audio 

sehingga dapat menarik minat user. 

c. Development, merupakan fase pembuatan aplikasi, dimana segala 

sesuatu yang telah dibuat dalam fase perancangan diproduksi 

menjadi suatu hasil atau dibuat menjadi nyata. Proses 

pembangunan dilakukan sesuai dengan storyboard yang sudah 

dirancang sebelumnya. 

d. Implementation, pada fase ini dilakukan penerapan hasil yang 

sudah dibangun untuk digunakan oleh perusahaan sesuai dengan 

tujuan pembangunan aplikasi life story berbasis android. 

e. Evaluation, merupakan fase akhir dari proses pembangunan 

aplikasi game edukasi berbasis android. Hasil uji coba 

mendapatkan data tentang kualitas media dan berbagai masukan 

perbaikan yang digunakan untuk evaluasi akhir dari aplikasi life 

story berbasis android. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Secara garis besar isi laporan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab 

secara terurut sebagai berikut : 

1. Bab Satu Pendahuluan, merupakan bagian pertama dari laporan ini yang 

membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan 

penelitian kerja praktek, ruang lingkup, metode penelitian yang digunakan 

dan sistematika penulisan. 

2. Bab Dua Landasan Teori, merupakan bagian kedua dari laporan ini yang 

membahas tentang teori yang digunakan penulis untuk membangun sistem 

dan membahas secara singkat mengenai teori-teori yang digunakan untuk 

membangun sistem ini. 

3. Bab Tiga Model Analisis, merupakan bagian ketiga dari laporan yang 

membahas tentang kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan 
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aplikasi multimedia interaktif diantaranya, analisis materi yang ada 

sebelumnya, penentuan materi yang akan disampaikan, menentukan media 

yang digunakan dalam pembangunan aplikasi life story berbasis android. 

4. Bab Empat Rancangan dan Pengembangan Sistem, merupakan bagian 

keempat dari laporan ini yang berisikan rancangan storyboard dan content 

yang ingin ditampilkan dengan gambar, teks, dan audio. 

5. Bab Lima Implementasi dan Evaluasi, merupakan bagian kelima dari 

laporan ini yang berisikan proses pembangunan aplikasi life story berbasis 

android yang mengacu pada storyboard, dengan membuat gambar, teks, 

dan audio, serta menambahkan content-content yang dinilai perlu 

ditampilkan dalam aplikasi life story berbasis android. 

6. Bab Enam Kesimpulan dan Saran, merupakan bagian keenam dari 

laporan ini yang berisikan kesimpulan pembangunan animasi yang 

dibangun, serta saran pengembangan atau perbaikan dari aplikasi life story 

berbasis android yang dibangun. 

 


