
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pariwisata dunia belakangan ini kian mencuat, terlebih 

kepariwisataan Indonesia.Keindahan alam, keragaman flora dan fauna serta 

kekayaan budaya Indonesia mampu mengundang minat wisatawan domestik 

maupun wisatawan asing untuk melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. Tidak 

heran jika banyak penyediaan jasa wisata bermunculan dan memenuhi kebutuhan 

wisatawan di tempat pariwisatawan melakukan wisata.Salah satu pariwisata yang 

ada di Indonesia yaitu Provinsi Lampung. 

Lampung adalah sebuah Provinsi paling Selatan Pulau Sumatera di 

sebelah Utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi 

Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, merupakan gabungan dari kota 

kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan 

menyimpan potensi kelautan.Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang 

dan Pelabuhan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan 

(Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Lapangan terbang 

utamanya adalah Bandara Raden Intan II . Lampung juga memiliki ikon 

pariwisata serta banyak tempat  pariwisata yang indah dan wajib untuk di 

kunjungi oleh semua kalangan, seperti ikon menara siger dimana ikon tersebut 

melambangkan dan menciri khas kan dari kota lampung, adapun pariwisata 

bawahlaut nya, seperti Pulau Mutun, Pulau Pahawang,teluk kiluan dan lainnya. 

Lampung juga mempunyai wisata sejarah nya seperti yang berada di museum 

lampung, pugung raharjo, dan lain sebagainya.Tidak mau kalah juga seperti di 
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ujung kulon dengan dilindungi nya hewan badak bercula satu, di Lampung juga 

mempunyai tempat pelindungan hewan serta pelatihan hewanyaitu gajah ,bukan 

hanya gajah tetapi masih ada hewan lain yang di lindungi di Taman Nasional Way 

Kambas, seperti harimau Sumatera, siamang, burung kuau, dan badak Sumatera. 

Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pembelajaran tentang 

pengenalan Pariwisata yang ada di Provinsi Lampung di sekolah dasar Negeri 1 

Kaliawi kelas 5 dan wali kelasnya yaitu Ibu Purwaning Putri dalam bidang Studi 

IPS belum mengenal serta mempelajari tempat-tempat pariwisata khususnya di 

Provinsi Lampung. Oleh karena itu penulis mengusulkan membuatgametentang 

Pariwisata yang ada di Lampung, guna mempermudah siswa sekolah dasar 

mengenal tempat-tempat Pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. 

Metode pengembangan yang digunakan dalam membuat gameedukasi 

RPGIni adalah menggunakan metode pengembangan MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle) Adapun tahapan-tahapan dari MDLC ini yaitu 

(pengonsepan)concept, (perancangan) design, (pengumpulan materi) material 

collecting, (pembuatan) assembly, (pengujian) testingdan (pendistribusian) 

distribusi(Binanto, 2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menciptakan aplikasi game 

edukasi belajar sambil bermain menggunakan RPG Maker MV. Bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam RPG Maker MV adalah  JavaScript. 

Berdasarkan hal  di atas maka penulis mengambil judul skripsi penelitian“Game 

Edukasi PengenalanPariwisata Lampung berbasis Android”. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat diusulkan yaitu : 

Bagaimana membuat sebuah game edukasi terkait tentang pariwisata yang ada di 

Lampung? 

1.3. Usulan Masalah 

Berdasarkan masalah dan solusi yang dihadapi maka penulis mengusulkan 

untuk membuat game edukasi “Game Edukasi Pengenalan pariwisata Lampung 

berbasis android ”, dimana penulis mengharapkan dengan diusulkannya game 

edukasi ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman lebih luas lagi 

tentang pariwisata  yang ada di Lampung serta penjelasannya. Sehingga 

pengetahuan siswa tentang pariwisata lebih baik. 

1.4.     Solusi Masalah 

Berdasarkan  masalah yang dihadapi maka penulis mempunyai solusi 

dalam memecahkan masalah ini,yaitu : Dibutuhkan nya peran media belajar untuk 

membantu proses pengetahuan pengenalan pariwisata agar mereka mengetahui 

sejarah dari tempat wisata yang mereka kunjungi dan  pengetahuan mereka 

tentangpariwisata yang ada di Lampung dengan memanfaatkan media game 

edukasi. 

1.5. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai maka diperlukan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 
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1.   Gameini dibuat untuk anak Sekolah Dasar Kelas 5 

2. Game dibuat dengan RPG Maker MV. 

3. Game ini hanya membahas 5 Pariwisata yang ada di Lampung yaitu , Taman 

Purbakala Pugung Raharjo, Menara Siger, Pulau Pahawang, Museum 

Lampung dan Taman Nasional Way Kambas. 

4. Menggunakan genre  RPG ( Role Play Game). 

5. Single Player ( satupemain). 

6. Game offline (dimainkan tidak dalam online). 

7. Metode  pengembangan MDLC. 

8. Pengujian dengan standar ISO 9126 ( Usability, Functionality, dan 

Portability). 

1.6.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu : 

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S1 

Informatika, Fakultas Teknik  dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia 

2. Mengajarkan siswa Sekolah Dasar untuk mengetahui pariwisata yang ada di 

Lampung. 

3. Membuat game yang memberikan pengetahuan padasiswa Sekolah 

Dasaruntuk dapatmengenali dan mengingatpariwisata yang ada di Lampung. 

1.7.  Manfaat Penelitian  

Adapun  manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa Sekolah Dasar. 
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Siswa Sekoah Dasar dapat melakukan proses belajar sambil bermain yaitu 

menggunakan game edukasi sebagai media pembelajaran mengingat dan 

mengetahui  pariwisata yang ada di Lampung. 

2. Bagi Peneliti. 

Mendapatkan kesempatan langsung untuk menerapkan game edukasi terkait 

dengan pariwisata yang ada di Lampungsebagai media pembelajaran untuk 

anak Sekolah Dasar, dan kelak jika menjadi pendidik dapat di jadikan 

reverensi. 

1.8.   Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pembuatan game edukasi terkait dengan pariwisata yang ada di 

Indonesia untuk anak-anak. Sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan 

sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai 

penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian. 

 


