
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini meningkat dengan sangat pesat. Fenomena 

ini juga berpengaruh terhadap perkembangan game. Pada awal kemunculannya, 

sebuah game hanya bisa dimainkan oleh satu atau dua orang menggunakan 

console.Media tampilannya pun masih harus menggunakan pesawat televisi. 

Namun, saat ini game sudah semakin berkembang seiring dengan bertambahnya 

pengetahuan dan kretifitas manusia. Kini pengembang game semakin banyak 

bermunculan, mulai dari perorangan hingga perusahaan besar yang fokus dibidang 

pengembangan game. Media yang digunakan juga kian beragam termasuk 

Personal Computer (PC) hingga perangkat android yang sedang populer saat ini 

(Christiantho,2017). 

 Menurut Tanjung, 2013 game dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, 

yaitu berdasarkan platform yang digunakan, dimensi dan genre dari game itu 

sendiri. Genre pada suatu game memperlihatkan pola umum tantangan dari game 

tersebut. Dengan perkembangan informasi seperti sekarang, genre dari game 

masih terus berkembang, namun secara umum game dapat dibagi menjadi 7 

(tujuh) jenis genre yang diterapkan yaitu, RTS (Real Time Strategy), FPS (First 

Person Shooter), RPG (Role Playing Game), Construction And Management 

Simulation Games, Vehicle Simulation, Action, Adventure dan Fighting.Game 

petualangan merupakan sebuah kompetisi atau simulasi seperti game yang 

lainnya. Game jenis ini tidak menawarkan proses untuk dikelola atau 
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mengalahkan musuh  melalui strategi dan taktik. Game petualangan merupakan 

cerita interaktif mengenai karakter yang dikontrol oleh pemain. 

 Saat ini sebagian besar game fighting yang dikembangkan hanya bertujuan 

sebagai sarana hiburan bagi para penggunanya. Di sisi lain, pengembangan game 

yang bersifat edukasi terkesan  kaku dan tidak mencakup game fighting. Di sinilah 

penyusun melihat adanya peluang untuk mengembangkan game fighting tidak 

hanya sebagai sarana hiburan, melainkan untuk sarana edukasi juga. Bayangkan 

jika sebuah game fighting diisi dengan karakter yang memiliki tema kebudayaan 

Nusantara. Saat pengguna memainkan game tersebut, secara tidak langsung ia 

juga dapat mempelajari unsur-unsur adat Nusantara. Untuk menanggapi 

permasalahan tersebut, maka penyusun telah menyusun sebuah proposal 

penelitian dengan judul “Perancangan Aplikasi Game Fighting 2Dimensi 

dengan Tema Karakter Nusantara Berbasis Android Menggunakan 

Construct 2”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penyusun merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi game fighting2 dimensi (2D) 

berbasis android menggunakan Construct 2? 

2. Bagaimana mengimplementasikan game fighting2 dimensi (2D) dengan 

tema karakter Nusantara menggunakan Construct 2? 

3. Bagaimana mengetahui hasil pengujian ISO9126 terhadap game fighting 2 

dimensi (2D) tersebut? 
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1.3. Batasan Masalah 

 Beberapa point  batasan masalah yang diterapkan pada penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Aplikasi game fighting 2D yang dirancang ditujukan untuk beroperasi 

diperangkat android. 

2. Usia efektif pengguna game ini berkisar antara 9 sampai dengan 11 tahun. 

3. Setiap karakter di dalam game fighting 2D ini akan didesain beratribut 

pakaian dan senjata adat laki-laki dari 10 provinsi di pulau Sumatra. 

4. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ISO 9126. 

5. Game fighting 2D yang dirancang dalam penelitian ini adalah game versi 

beta. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk merancang sebuah aplikasi game fighting 2 dimensi (2D) berbasis 

android menggunakan Construct 2. 

2. Untuk mengimplementasikan game fighting 2 dimensi (2D) dengan tema 

karakter Nusantara menggunakan Construct 2. 

3. Untuk mengetahui hasil pengujian ISO9126 terhadap game fighting 2 

dimensi (2D) tersebut. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Sebuah penelitian yang baik pasti memiliki manfaat. Beberapa manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu : 
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1. Bagi penyusun 

Menambah wawasan bagi penyusun dalam kegiatan perancangan aplikasi 

game fighting 2D dan menjadi sarana untuk mempraktikkan secara langsung ilmu 

yang didapat dari Universitas. 

2. Bagi pengguna 

Memberikan sarana hiburan dalam bentuk game fighting 2D dan 

meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan wawasan Nusantara dengan 

mengenali pakaian dan senjata adat laki-laki dari 10 provinsi Sumatra.. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah keilmuan yang berkaitan dengan perancangan aplikasi game 

fighting 2D dan sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan berkaitan 

dengan wawasan Nusantara. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

 Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai 2 metode yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

objek-objek atau fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi untuk 

mengamati perkembangan game fighting 2D saat ini. Peraturan permainan, desain 

karakter dan fitur-fitur yang disediakan pada setiap game fighting yang populer 

saat ini dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam perancangan game 

fighting 2D dalam penelitian ini. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui sarana 

dokumen tertulis maupun elektronik. Penyusun telah mengumpulkan beberapa 

jurnal yang memiliki keterkaitan topik sebagai sumber data. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, karya tulis ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,  

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas yang mengemukakan tentang teori-teori yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini diuraikan tentang bagaimana kerangka pikir, tahapan penelitian, 

dan storyboard yang merupakan desain awal dari perancangan game fighting 

2D dalam penelitian ini.. 

 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Pada bab ini diuraikan hasil dari perancangan game fighting 2D 

menggunakan metode MDLC. 
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BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian 

ini dan juga saran-saran yang ditujukan kepada pembaca yang mungkin saja 

dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 


