
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengenalan Peta merupakan salah satu materi pelajaran yang ada di dalam mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar atau sederajat yang berisi mengenaipeta, definisi, 

sejarah, tujuan dan profil dari negara asia tenggara (Hamid, 2017). materi ini harus dihafal dan 

dipahami oleh para siswa mengingat indonesia selain berperan menjadi salah satu anggota dari 

negara asia tenggara (Alnord, 2017). Dan di dalam proses belajar mengajar pada umumnya 

masih menggunakan materi yang hanya berbasis teks atau berbentuk dua dimensi sehingga 

dengan menggunakan  metode pembelajaran tersebut akan membuat siswa menjadi cepat bosan 

dan kurang efektif (Rahmadzani dkk,2016).  

Menurut Putri (2016) permainan edukasi merupakan salah satu metode yang di pakai 

dalam penyampaian materi kepada siswa yang didalamnya tidak hanya berisi materi tetapi juga 

disisipkan beberapa jenis permainan tertentu yang telah dirancang dengan sedemikian rupa 

sehingga permainan edukasi mempunyai dua fungsi sekaligus. seperti membantu proses 

pembelajaran yang sangat efektif, mudah disampaikan, mudah diterima oleh siswa dan menjadi 

sarana hiburan di dalam pembelajaran (Harun, 2016). 

Pembelajaran saat untuk pengenalan peta-peta jarang yang benar-benar menerapkan 

konsep visualisasi, kebanyakan media pembelajaran hanya menampilkan nam-nama negara 

tidak adanya peta secara keseluruhan dari negara tersebut, pembelajaran pengenalan peta 

menerangkan materi masih menggunakan metode penerangan yang kurang efektif dan juga 

masih mendengarkan penjelasan dari guru yang membuat suasana belajar menjadi 

membosankan, game ini  ditunjukan untuk siswa siswi sekolah dasar agar dapat menarik sistem 



motorik siswa dan pembelajaran pengenalan peta tidak akan merasa jenuh, tetapi membuat 

siswa akan lebih senang bermain sambil belajar menggunakan media pembelajaran.  

Media pembelajaran pengenalan peta diambil dengan mengacu kepada peta Asia 

Tenggara, karena peta Asia Tenggara selain jumlah negara pada Asia Tenggara banyak juga 

terdapat beberapa keunikan yang harus digali lebih dalam, contoh disetiap negara memiliki 

beberapa titik peta atau peta kota yang tidak banyak diperhatikan untuk pengenalanan peta, 

peta Asia Tenggara terdapat negara kita tercinta, sehingga siswa-siswi tidak hanya melakukan 

pengenalan untuk negara sendiri tetapi beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, 

Singapura, dan Thailand (Thobronin, 2015). 

Salah satu media pengembang pembelajaran yaitu menggunakan Construct 2, Construct 

2merupakan salah satu game engine yang dapat di gunakan untuk membuat beberapa genre  

game yang berbasis html 5 dengan menggunakan antarmuka dua dimensi (Nurrahim, 2016). 

Dengan adanya fitur multiplatfrom export maka dengan menggunakan satu project game 

construct 2 dapat di publikasikan dalam beberapa platfrom seperti  desktop 

(linux,mac,windows), mobile (ios,android,blackberry), dan web view yang dapat di akses 

secara online (Sudarmilah,2016) sehingga memudahkan dalam melakukan pengembangan 

media pembelajaran. 

Dari  penjabaran tersebut maka penulis mengusulkan judul “Pengenalan Game Edukasi Peta 

Asia Tenggara Menggunakan Construct 2”  guna membantu siswa-siswa kelas 5  SD N 1 

Rajabasa Raya dalam belajar tentang mengenai Peta Asia Tenggara 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah didapat yaitu: 

1. Bagaimana membangun aplikasi media pembelajaran yang menarik untuk pengenalan peta 

Asia Tenggara menggunakan Construct 2 guna membantu siswa – siswa dalam belajar 



tentang mengenai peta Asia Tenggara, yang menarik dan tidak membosankan dalam 

pembelajaran tentang peta Asia Tenggara?  

2. Bagaimana mengimplementasikan media pembelajaran yang menarik untuk pengenalan 

peta Asia Tenggara menggunakan Construct 2?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang 

akan dibahas yaitu: 

1. Penelitian ini terbatas pada pengenalan Peta Asia Tenggara. 

2. Game edukasi yang menampilkan beberapa fitur dalam pengenalan peta 

diantaranya tebak peta, tebak bendera, dan tebak lagu kebangsaan, sehingga 

menarik sistem motorik anak 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan aplikasi media pembelajaran yang menarik untuk pengenalan peta 

Asia Tenggara menggunakan Construct 2 guna membantu siswa – siswa dalam 

belajar tentang mengenai peta Asia Tenggara, yang menarik dan tidak 

membosankan dalam pembelajaran tentang peta Asia Tenggara. 

2. mengimplementasikan media pembelajaran yang menarik untuk pengenalan peta 

Asia Tenggara menggunakan Construct 2. 

 

1.5 Manfaat /  Kontribusi Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 



1. Memberikan pembelajaran yang menarik untuk pengenalan peta Asia Tenggara 

menggunakan Construct 2 karena didalam game terdapat beberapa pengetahuan 

tentang peta Asia Tenggara.  

2. Membantu kreatifitas siswa dalam mengenal peta-peta asia berbasis visual 

sehingga memudahkan dalam melakukan pembelajaran.  

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka atau literature review berisikan  penelitian-penelitian yang serupa dan 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk keaslian penelitian, untuk 

tinjauan pustaka dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Oleh Muhamad Firdaus, Handang Wahyu Nugroho (2016) dari Program Studi 

Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul Rancang 

Bangun Game Edukasi Asah Otak Anak Berbasis Android Menggunakan Aplikasi 

Construct 2. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat 

masalah Untuk mencapai pelayanan umum yang prima kepada masyarakat, Game 

edukasi adalah pembelajaran anak yang menggunakan metode permainan yang 

menarik dan menyenangkan. Banyak sekali aplikasi sekarang ini yang sangat 

membantu untuk membuat game edukasi tersebut, salah satunya adalah Construct 

2. Dengan menggunakan Construct 2, yaitu aplikasi untuk membuat desain dan 

animasi game “Asah Otak Anak” berbasis android menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan. 

2. Oleh Jada Ario Yustin, Herry sujaini, M. Azhar Irwansyah (2016), Program Studi 

Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan judul 

Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Pembelajaran Matematika Menggunakan 

Construct 2, hasil peningkatan nilai sebesar 32% pada game edukasi matematika. 

Sedangkan  dengan menggunakan media pembelajaran buku matematika dasar 



mengalami peningkatan sebesar 28%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa game edukasi matematika yang dibangun dapat meningkatkan kemampuan 

anak untuk mempelajari matematika dasar dan dapat digunakan untuk media 

alternatif dalam pembelajaran matematika dasar.  

3. Oleh Arifiati Fitri Anggraini, Nena Erviana, Sofiya Anggraini, Didik Dwi Prasetya 

(2017), Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, judul 

Aplikasi Game Edukasi Petualangan Nusantara, Hasil Dalam game edukasi ini 

anak-anak bisa belajara dengan visualisasi yang menarik. Genre dari game ini 

adalah adventure (petualangan), dimana anak-anak atau pemain game ini akan 

menyelesaikan tantangantantangan yang ia temui selama melakukan petulangan 

untuk mencari benda-benda yang sesuai. Hasil pengembangan ini diharapkan dapat 

membantu anak-anak untuk semangat dan lebih termotivasi untuk belajar budaya 

Indonesia. 

4. Oleh Edy Budiman, Rofilde Hasudungan, Akhmad Khoiri (2017), Teknik 

Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas 

Mulawarman Jl. Barong Tongkok Kampus Gn. Kelua Samarinda-Kalimantan 

Timur Indonesia, judul Online Game “Pics And Words” Sebagai Media Edukasi 

Bahasa Inggris Berbasis HTML, Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan game 

edukasi ini selain untuk arena bermain juga dapat digunakan sebagai arena belajar 

anak, khususnya belajar Bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan metode 

pendataan yang meliputi observasi, wawancara, kepustakaan, metode pendekatan 

meliputi analisis, perancangan, pemograman, uji coba dan implementasi. Hasil dari 

game edukasi ini dapat membantu anak-anak dalam proses belajar dan menggugah 

anak-anak untuk belajar mengenal Bahasa Inggris.  



5. Oleh Fendi Aji Purnomo (2016), Fakultas MIPA, Program Studi D3 Teknik 

Informatika Universitas Sebelas Maret, judul Pembuatan Game Edukasi 

“Petualangan Si Gemul” Sebagai Pembelajaran Pengenalan Daerah Solo Raya 

Pada Anak, Model permainan yang disajikan level pertama berupa  adventure yang 

dilengkapi latar belakang daerah khas masing-masing,  level kedua berupa kuis 

tanya jawab dan level ketiga berupa game puzzel yang berisi foto khas daerah untuk 

ditata ulang. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian perangkat terhadap 3 

perangkat android yang berbeda spesifikasinya dan pengujian hasil pembuatan 

game melalui kuisioner dalam aspek penyampaian informasi dan desain visual 

game. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 75% game tersebut memudahkan 

dalam mengenal daerah Solo Raya dan 79% menyebutkan bahwa tampilan game 

tersebut menarik. 

 


