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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Game berasal dari kata inggris yang berarti permainan. Permainan adalah 

sesuatu yang digunakan untuk bermain yang dimainkan dengan aturan-aturan 

tertentu. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan 

sebuah hiburan berbentuk mulimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain 

mendapatkan sesuatu sehingga mendapatkan kepuasan batin. (Wulandari, 2012). 

Game terbagi dalam beberapa jenis (genre), salah satunya adalah 

adventure/petualangan. Game jenis ini berisi tentang petualangan. Pemain dapat 

memainkan karakter untuk menjelajah stage-stage yang umumnya bertema hutan 

atau bangunan. Ciri utama game ini yaitu kekuatan pada ceritanya serta tantangan 

atau misi yang harus diselesaikan pada setiap level/stage. (Wibowo, 2016). Selain 

sebagai media hiburan game juga dapat menjadi media pembelajaran atau edukasi. 

Game edukasi merupakan sebuah aplikasi permainan, yang melalui permainan 

tersebut, terdapat materi-meteri ataupun informasi yang bersifat mendidik (Alam 

dkk., 2014). Media pembelajaran game edukasi yang umumnya digunakan saat ini  

hanya menyajikan soal-soal dalam bentuk puzzle (teka-teki), sehingga membuat 

anak-anak cepat bosan dan seolah sedang mengerjakan ulangan. Dengan media 

pembelajaran berupa game petualangan, dapat menumbuhkan minat anak-anak 

dalam mempelajari suatu pelajaran tertentu karena tidak hanya diberikan soal tetapi 

dapat bermain, melewati rintangan, mengumpulkan nilai, namun juga dapat 

menambah kemampuan intelektualnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
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yang ada. Ada banyak edukasi yang bisa disampaikan melalui media game, salah 

satunya edukasi mengenai pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berprilaku yang menjadi ciri 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, maupun negara (Suyanto, 2010). Pendidikan karakter penting 

ditanamkan kepada anak-anak agar menumbuhkan cara berpikir dan berprilaku 

yang baik dan benar sehingga terhindar dari tindakan negatif yang dapat merugikan 

dirinya sendiri maupun orang lain. Di dalam game adventure terdapat karakter yang 

akan dimainkan, dalam hal ini pemilihan karakter harus tepat dengan edukasi yang 

akan disampaikan. Penulis memilih karakter Si Unyil sebagai tokoh utama dalam 

game petualangan, karena karakter Si Unyil mencerminkan bagaimana bersikap 

dan berprilaku yang baik.  

Untuk membuat jalan cerita pada game menjadi lebih menarik dapat 

dibangun dengan metode-metode tertentu, salah satunya yaitu dengan menerapkan 

metode Finite State Machine. Penerapan FSM pada game berguna untuk 

menentukan berbagai macam respon berdasarkan interaksi yang dilakukan oleh 

pemain, hal ini disebabkan karena FSM dapat digunakan untuk mendesain dan 

menentukan respon perilaku yang dilakukan terhadap perubahan kondisi. Finite 

State Machine (FSM) sendiri merupakan pemodelan dari perilaku (behavior) 

sebuah sistem atau obyek yang kompleks dengan beberapa kondisi atau mode yang 

terdefinisikan dimana mode transisi berubah sesuai dengan keadaan (Rahadian 

dkk., 2016). 

Selanjutnya dalam pembuatan game dapat dilakukan dengan berbagai 

softaware atau game engine salah satunya adalah Construct 2. Construct 2 
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merupakan sebuah game engine yang digunakan untuk membuat game berbasis 

HTML5. Salah satu kelebihan Construct 2 yang utama yaitu mampu mengexport 

project game ke berbagai platform seperti web browser, desktop, dan mobile 

(Rukmana, 2014). 

 Penerapan metode Finite State Machine (FSM) pada game edukasi 

petualangan berbasis mobile menggunakan Construct 2 merupakan hal kebaruan 

yang ingin dimunculkan pada penelitian ini, maka berdasarkan pemaparan di atas 

maka penulis mengajukan judul Rancang Bangun Game Edukasi Petualangan Si 

Unyil Dengan Metode Finite State Machine Menggunakan Construct 2 sebagai 

penelitian skripsi S-1 pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu mampu menghasilkan suatu aplikasi game yang menghibur dan 

mengedukasi. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka, dapat disimpulkan 

dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. merancang aplikasi game edukasi Petualangan Si Unyil sebagai alternatif 

hiburan dan edukasi mengenai pendidikan karakter. 

2. mengimplementasikan metode Finite State Machine (FSM) pada game 

edukasi Petualangan Si Unyil dengan Construct 2. 
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1.3.  Keaslian Penelitian 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian 

terkait dengan game edukasi jenis adventure, diantaranya seperti yang dijelaskan 

pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sebelumnya 

No Judul Kontribusi Metode Kekurangan 

1 

Aplikasi Game 

Edukasi 

Petualangan 

Nusantara. 

(Anggraini dkk. 

2016) 

Memberikan 

pembelajaran 

mengenai ragam 

budaya yang ada 

di Indonesia. 

Menggunakan 

metode  ADDIE 

(Analysis-Design-

Development-

Implementation-

Evaluation). 

Kendala pada 

banyaknya data 

mengenai budaya 

Indonesia. 

2 

Pembuatan Game 

Edukasi 

Petualangan Si 

Gembul Sebagai 

Pembelajaran 

Pengenalan Daerah 

Solo Raya Pada 

Anak. (Purnomo 

dkk. 2016) 

Memperkenalka

n daerah Solo 

Raya melalui 

game edukasi. 

 

Menggunakan 

metode Software 

Develompment 

Life Cycle 

(SDLC) Water 

Fall. 

 

Game masih 

terkesan kaku dan 

kurang animasi. 

 

 

3 

Pengembangan 

Game Edukasi 

Krishna Adventure 

Dengan Metode 

Pembelajaran 

Menyenangkan 

(Joyful Learning). 

(Dewi dkk. 2017) 

Memberikan 

pembelajaran 

mengenai 

Agama Hindu 

melalui game 

edukasi. 

Menggunakan 

metode  ADDIE 

(Analysis-Design-

Development-

Implementation-

Evaluation). 

Penggunaan 

memori games 

besar dan hanya 

berjalan di 

perangkat 

desktop 

(Windows).  

4 

Game Edukasi 

Petualangan IPA 

Kelas VI SD 

Menggunakan 

Tools Construct 2. 

(Rangga dkk. 2016) 

Memberikan 

pembelajaran 

pelajaran IPA 

Kelas VI SD 

melalui game 

edukasi. 

Menggunakan 

metode Software 

Develompment 

Life Cycle 

(SDLC) Water 

Fall. 

aplikasi hanya 

dapat berjalan di 

Web Browser. 

 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan diatas belum ada yang 

membahas implementasi metode Finite State Machine pada game edukasi jenis 
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adventure. Dengan demikian yang dibahas dalam penelitian ini adalah menerapkan 

metode Finite State Machine pada game edukasi Petualangan Si Unyil, sehingga 

dapat digunakan sebagai media hiburan sekaligus edukasi yang menarik dan 

interaktif. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan sebuah aplikasi game edukasi Petualangan Si Unyil sebagai 

media hiburan dan edukasi mengenai pendidikan karakter. 

2. Menghasilkan aplikasi game edukasi Petualangan Si Unyil yang 

menerapkan metode Finite State Machine. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan 

akan terfokus pada pokok bahasan yang ditentukan saja. Adapun batasan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Game yang dibangun merupakan tipe “single player game” atau untuk 

pemain tunggal. 

2. Genre game adalah adventure dan platformer. 

3. Edukasi yang disampaikan berupa informasi dan soal mengenai 18 nilai – 

nilai pendidikan karakter. 

4. Perangkat lunak yang digunakan adalah Construct 2. 

5. Metode yang digunakan adalah Finite State Machine (FSM). 
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1.6.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai game edukasi mengenai pendidikan karakter yang dapat membantu 

anak-anak dalam belajar sekaligus bermain. 

2. Menerapkan ilmu yang sudah penulis pelajari selama belajar dibangku 

kuliah Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar jenjang strata 

satu (S1) Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 

 

 


