
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Antariksa adalah sebuah kumpulan dari segala galaksi, berkumpul dalam 

satu kesatuan. Manusia masih memiliki beragam pertanyaan mengenai langit, 

antariksa, planet, bintang dan galaxi. Didasari oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia, manusia melakukan berbagai 

penelitian dan penyelidikan mengenai antariksa (Biondy Dan Santosa 2012). Ada 

banyak sarana atau media yang dapat di manfaatkan dalam memperkenalkan luar 

angkasa/antariksa salah satunya melalui game edukasi. 

Game edukasi merupakan sebuah aplikasi permainan, yang melalui 

permainan tersebut, terdapat materi-meteri ataupun informasi yang bersifat 

mendidik (Alam dkk. 2014). Ada banyak jenis game yang berkembang saat ini 

salah satunya game explore/jelajah. Game jenis platformer cukup digemari 

pemain karena dapat melakukan observation/pengamatan serta memiliki stage-

stage, setiap stage memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sehingga pemain akan 

merasa lebih tertantang dalam menyelesaikan permainan (Winnandin dan Rosyidi 

2015). 

Jalan cerita serta tingkat keseruan pada game dapat dibangun dengan 

metode-metode tertentu. Penerapan metode Finite State Machine pada sebuah 

game akan menghasilkan sebuah respon yang dinamis yang akan membantu 

player dalam memahami jalan cerita (Nendya dkk. 2015). Finite State Machine 

(FSM) sendiri merupakan pemodelan dari perilaku (behavior) sebuah sistem atau 
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obyek yang kompleks dengan beberapa kondisi atau mode yang terdefinisikan 

dimana mode transisi berubah sesuai dengan keadaan (Rahadian dkk. 2016). 

Penerapan metode FSM (Finite State Machine) pada game petualangan berbasis 

mobile menggunakan Construct 2 merupakan hal yang ingin dimunculkan pada 

penelitian ini  

Selanjutnya dalam pembuatan game dapat dilakukan dengan berbagai 

software atau game engine salah satunya adalah Construct 2. Construct 2 

merupakan sebuah game engine yang digunakan untuk membuat game berbasis 

HTML5. Salah satu kelebihan Construct 2 yang utama yaitu mampu me-export 

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

(Rukmana 2014). 

Permasalahan yang terjadi di Indonesia kususnya Bandar Lampung sendiri 

menurut survey yang penulis lakukan masih banyak masyarakat yang kurang 

memahami mengenai Antariksa, Berdasarkan permasalahan tersebut penulis 

melakukan pernelitian yang perjudul Rancang Bangun Game Explore Antariksa 

Berbasis Android Menggunakan Construct 2.  

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi game edukasi , aplikasi ini 

diharapkan dapat menghibur dan memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai antariksa dan applikasi ini dapat di nikmati oleh semua kalangan. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka, dapat disimpulkan 

dalam rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana merancang aplikasi game edukasi Explorasi Antariksa sebagai 

alternatif hiburan yang mampu menyajikan informasi mengenai Luar 

Angkasa (Antariksa) ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode Finite State Machine (FSM) 

pada game Sapce Adventure Menggunakan Contruct 2 ? 

1.3.  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. Materi dalam Game yang akan dimasukan hanya sebatas planet yang 

berada di galaxi Bima Sakti. 

3. Genre game adalah explore dan platformer. 

4. Perangkat lunak yang digunakan adalah Construct 2. 

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

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mampu menghasilkan suatu aplikasi game 

yang menghibur dan mengedukasi serta dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai Antariksa. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yaitu dapat memberikan 

suatu hiburan dan informasi mengenai dunia luar bumi (antariksa) kepada 

masyarakat.  
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1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku 

panduan penulisan Proposal dan Skripsi Universitas Teknokrat Indonesia sebagi 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai argumen atau alasan dan disertai fakta-fakta yang 

menjadi latar belakang penelitian. Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang 

dilakukan. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai artikel atau jurnal penelitian 

terdahulu yang membahas topik serupa. 

 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai Kerangka Pemikiran, 

Hipotesis, Analisis Kebutuhan Game, Metode Pengumpulan Data, Perancangan 

Game, dan Skenario Pengujian Aplikasi. 

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang Tahapan Penelitian dan Hasil Pengujian dari game 

“Space Adventure” 
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BAB V Simpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan bab penutup, berisi mengenai kesimpulan penelitian 

dan hasil pengujian, serta saran untuk pengembangan aplikasi game “Space 

Adventure”. 

 


