
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan Salah satu 

tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu 

menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi utuh, dikenal 

dengan kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 merupakan kompetensi utama 

yang harus dimiliki siswa agar mampu berkiprah dalam kehidupan nyata pada 

abad 21. 

Abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat 

pesat serta perkembangan otomasi dimana banyak pekerjaan yang sifatnya 

pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, baik mesin 

produksi maupun komputer. Salah satu perkembangan teknologi dalam dunia 

pendidikan ada pada metode pembelajarannya dengan memanfaatkan teknologi 

komputer sebagai media pembelajaran interaktif (Nyarno, 2013). Teknologi turut 

mempengaruhi perkembangan dibidang game, dengan munculnya salah satu game 

engine yaitu construct 2 yang digunakan untuk mengembangkan game yang dapat 

dijalankan pada mulitiplatform seperti mobile, desktop dan juga browser yang 

mendukung html 5 (Hartanto, Dhuhita, & Tinangon, 2014). 

Teknologi berkembang dengan sangat pesat di era modernisasi ini. 

Teknologi mobile yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi 
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saja, tetapi juga sebagai alat untuk memudahkan pengguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut dapat terjadi karena pada teknologi mobile terdapat 

adanya banyak fasilitas, antara lain: pengaksesan internet, e-mail, organizer, 

musik, game dan sebagainya yang dapat digunakan dimana saja, kapan saja secara 

lebih cepat dan mudah (Irwanto dkk, 2010). 

Android sebagai sistem operasi yang dapat digunakan di berbagai 

perangkat mobile berbasis linux yang dikeluarkan oleh Google inc. Android 

memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi piranti telepon bergerak agar 

pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan menambah pengalaman lebih 

dibandingkan dengan platform mobile lainnya. Hingga saat ini android terus 

berkembang, baik secara sistem dan aplikasinya. ( Rudianto, 2014 ). 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya. 

Keanekaragaman budaya Indonesia ini dapat dilihat melalui baju adat dan rumah 

adat yang dimiliki. Masyarakat Indonesia saat ini sudah terpengaruhi akan 

keanekaragaman teknologi, kemajuan IPTEK dan budaya – budaya dari negara 

lain yang masuk ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak tertarik 

untuk mempelajari budaya Indonesia dan mulai melupakan budaya Indonesia. 

Kontak budaya yang ada dengan budaya asing menimbulkan perubahan sistem 

nilai budaya Indonesia (Rafiek: 2012). 

Adanya kebudayaan, terwujud suatu kelakukan untuk memahami dan 

mentafsirkan lingkungan yang dihadapi. Kelakuan ini menghasilkan benda-benda 

kebudayaan yang bisa disebut juga sebagai karya arsitektur. Salah satu dari sekian 

banyak benda – benda kebudayaan sebagai karya arsitektur adalah rumah adat. 

(Melda E.S: 2011). 
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Rumah adat di Indonesia diwakilkan dari 34 provinsi di Indonesia yang 

beranekaragam. Keragaman rumah adat tersebut yaitu memiliki ciri khas khusus, 

digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan 

salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas 

suku/masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai 

arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam 

sebuah peradaban. 

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk pembuat aplikasi 

mobile yang berfokus pada game mengenai pengenalan rumah adat dimana tujuan 

pembuatan game pengenalan rumah adat ini juga untuk memberikan solusi berupa 

media pembelajaran bagi masyarakat umum untuk membantu menambah 

pengetahuan tentang rumah adat disetiap provinsi di Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diselesaikan yaitu : 

1. Bagaimana mengimplementasikan game dalam media pembelajaran 

interaktif? 

2. Bagaimana hasil pengujian terhadap faktor fungsionalitas, kinerja, kualitas 

antarmuka dan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dari game 

yang dibuat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu  dilakukan  agar  pembahasan,  penyusunan,  dan  

pembuatan  sistem  dapat  dilakukan  secara  terarah  dan  tercapai  sesuai  dengan  

yang  diharapkan, sehingga dibuatlah batasan masalah antara lain: 

1. Aplikasi game yang dibangun hanya dapat digunakan untuk pemain 

tunggal ( single player). 

2. Game yang dibuat bergendre Game Puzzle dan Quiz. 

3. Game dibuat dengan construct 2 sebagai platform Android. 

4. Rumah adat dibuat hanya berdasarkan jumlah propinsi yang ada di 

Indonesia yaitu 34 propinsi 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menghasilkan sebuah game edukasi pengenalan rumah adat untuk 

menambah pengetahuan tentang rumah adat dengan bantuan media 

teknologi. 

2. Menghasilkan aplikasi yang layak untuk didistribusikan kepada 

masyarakat umum sebagai pengguna. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu mendapatkan 

kesempatan bagi penulis untuk membuat game edukasi pengenalan rumah adat 

yang dapart dijadikan sebagai media  pembelajaran bagi masyarakat umum dalam 

menambah pengetahuan tentang rumah adat yang ada di Indonesia.  

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Untuk mengetahui keaslian dalam penelitian ini maka dibuatlah sebuah 

tabel yang berisikan tentang penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang 

dilakukan saat ini, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. 

Tabel. 1.1  Perbedaan Penelitian Sebelumnya Dan Penelitian Saat Ini 

No 
Nama 

peneliti 
Judul 

Basik 

Penelitian 

Penelitian 

sebelumnya 

Penelitian saat 

ini 

1 

Victorianto 

Aditya 

Johan, Adi 

Chandra 

Syarif 

Penerapan 

Augmented 

Reality 

Sebagai 

Media 

Augmented 

Reality 

Menampilkan 

objek rumah 

adat dalam 

bentuk 3D dan 

menampilkan 

Berisikan 

gambar bentuk 

rumah adat 

secara umum 

serta informasi 
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Pembelajaran 

Budaya 

Rumah Adat 

Sulawesi 

Selatan 

video interior 

dari rumah adat 

tersebut 

umum tentang 

rumah adat 

2 

Remo 

Prabowo, 

Tri 

Listyorini, 

Ahmad 

Jazuli 

Pengenalan 

Rumah Adat 

Indonesia 

Berbasis 

Augmented 

Reality 

Dengan 

Memanfaatka

n Ktp 

Sebagai 

Marker 

Augmented 

Reality 

Menampilkan 

bentuk 3D dari 

rumah adat, 

informasi 

umum tentang 

rumah adat 

pada suatu 

daerah dan 

gambar rumah 

adat. 

Berisikan 

pembelajaran 

tentang 

gambaran umum 

bentuk dari 

rumah adat dan 

informasi umum 

tentang rumah 

adat, untuk 

menjawab 

pertanyaan yang 

disediakan pada 

game quis 

3 

Samuri 

Klarisa 

Jesica, 

Longkeng 

Fridelita 

Celia, 

Oktoverano 

Lengkong 

Rancang 

Bangun 

Aplikasi 

Pembelajaran 

Rumah Adat 

Pulau 

Sulawesi 

dengan 

Visualisasi 3 

Dimensi 

- 

Dirancang 

untuk media 

pembelajaran 

rumah adat 

berbasis 

desktop yang 

ditampilkan 

dalam bentuk 

3D 

Dirancang untuk 

media 

pembelajaran 

yang dikemas 

dalam bentuk 

game dan 

berbasis android 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

secara singkat, maka penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

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

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelasakan teori-teori mengenai game edukasi, rumah adat, construct 2, 

android dan metode pengembangan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang analisa kebutuhan game, pengembangan sistem dan 

proses perencanaan rancangan game edukasi pengenalan rumah adat 

menggunakan construct 2 berbasis android dan metode pengumpulan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelasakan bagaimana cara kerja game yang dibuat, serta membahas 

tentang desain game dan pengujian game. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dan saran yang bersifat 

membangun bagi masyarakat dan penelitian 

LAMPIRAN 


