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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban 

moral; sekumpulan asa atau nila-nilai yang berkaitan dengan akhlak; nilai mengenai 

benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat (KBBI). 

Dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat harus patuh dan taat pada 

norma-norma dan aturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut. Sebagai 

masyarakat maka harus saling menghormati, dan saling menghargai hak-hak asasi 

manusia, menghargai hak milik orang lain dan selalu menjaga hak dan kewajiban 

kita sebagai masyarakat.  

Penurunan nilai-nilai moral, etika  dan budaya sedang mewabah dalam 

dunia pendidikan kita. Akibatnya banyak perbuatan yang melanggar norma hukum, 

susila, agama dan budaya bangsa Indonesia yang dilakukan kaum pelajar dan juga 

mahasiswa. Penanaman nilai moral, etika agama dan budaya menjadi harga mutlak 

bagi pendidikan sejak dari pendidikan dasar. Dikemukakan secara tegas  pada pasal 

37 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menetapkan bahwa kurikulum pendidikan 

dasar maupun menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan kejuruan, dan 

muatan lokal. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air 

(Sumantri, 2014). 
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Pancasila sebagai sumber kehidupan dan bernegara bangsa indonesia. Nilai 

karakter bangsa berdasarkan nilai budaya yang ada dimana mereka berada. Ada 18 

nilai- nilai dalam mengembangkan pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu : 

Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa 

Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, 

Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, 

Peduli Sosial, Tanggung Jawab (Syah, Rosyidah, & Haryadi, 2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis dan merancang aplikasi game edukasi etika 

dalam pendidikan kewarganegaraan menggunakan Construct 2 ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi game edukasi etika dalam 

pendidikan  kewarganegaran ? 

3. Bagaimana mengetahui hasil pengujian ISO 9126 Game Edukasi etika 

dalam pendidikan kewarganegaraan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis 

membuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Game edukasi ini ditujukan untuk masyarakat umum 

2. Game edukasi ini mencakup materi tentang Pendidikan 

Kewarganegaraan dan Nilai-nilai Pancasila. 



3 
 

3. Dalam pengujian ISO 9126 hanya menggunakan 4 karakteristik yaitu 

Functionality, Usability, Portability, dan Efficiency. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan game edukasi etika dalam 

kewarganegaraan yang digunakan sebagai saran belajar sekaligus bermain bagi para 

siswa. 

1. Untuk merancang game edukasi etika dalam pendidikan 

kewarganegaraan. 

2. Untuk mengimplementasikan aplikasi game edukasi etika dalam 

pendidikan  kewarganegaran. 

3. Untuk mendapatkan hasil dari pengujian ISO 9126 Game Edukasi etika 

dalam pendidikan kewarganegaraan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia sebagai bentuk pengamatan 

terhadap masyarakat. Serta membantu masyarakat umum dalam 

pemanfaatan perangkat desktop. 

2. Bagi penulis, diharapkan Game edukasi ini dapat berguna untuk 

mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

yang telah didapat dibangku perkuliahan secara teoritis, serta menambah 

pengetahuan tentang penerapan game edukasi etika dalam 

kewarganegaraan. 
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3. Bagi masyarakat, diharapkan game edukasi ini dapat menjadi alternatif 

media pembelajaran. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti atas masukan 

yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian yang dimaksud. 

Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui dilingkungan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, penelitian tentang GAME 

EDUKASI ETIKA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

MENGGUNAKAN CONSTRUCT 2, belum pernah diteliti sebelumnya. 

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu yang sama – sama meneliti tentang 

aplikasi game edukasi etika dalam pendidikan kewarganegaraan menggunakan 

Construct 2 yang menjadi sumber acuan tinjauan pustaka yang dapat dilihat pada 

BAB II. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada materi 

dan konten yang dibahas. Dengan demikian jika dilihat kepada permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan 

karya ilmiah asli, apabila ternyata ditemukan judul, pembahasan, materi dan konten 

yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika dalam penulisan Skripsi ini sesuai dengan ketentuan buku 

panduan penulisan Skripsi yaitu sebagai berikut:  

 

 



5 
 

BAB I    PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika 

penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dijelaskan tentang Tinjauan Pustaka, Landasan Teori serta 

metode yang digunakan dalam pengembangan sistem.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini meliputi bahan dan peralatan penelitian, prosedur dan 

pengumpulan data pada saat penelitian, analisis dan rancangan penelitian, rencana 

implementasi dan pengujian, teknik pengolahan data dan analisis hasil yang akan 

digunakan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang tahap implementasi, implementasi yang 

dilakukan meliputi implementasi rancangan antar muka (user interface) dan 

menjelaskan tentang hasil pengujian ISO 9126 dengan menggunakan 4 karakteristik 

yaitu Functionality, Usability, Portability dan Efficiency.  

BAB V   SIMPULAN  

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang beberapa poin-poin penting 

yang dapat disimpulkan dari pembahasan bab sebelumnya serta dilanjutkan dengan 

saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.   

DAFTAR PUSTAKA  

Bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan  dalam membuat 

rancangan aplikasi dan penelitian.  

LAMPIRAN  

Bagian ini berisi dokumentasi yang terkait dengan penyusunan skripsi 

Aplikasi Game Edukasi Etika dalam Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan 

Construct 2. 


