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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran abad dua satu merupakan pembelajaran yang mempersiapkan 

generasi penerus menjadi generasi yang memiliki kemampuan abad dua satu. 

Setidaknya ada empat yang harus dimiliki oleh generasi abad dua satu yaitu : ways of 

thingking, ways of working, tools for working dan skills for living in the word, 

(Prayitno W, 2013). 

Menurut (Prayitno W, 2013) dalam pembelajaran abad dua satu, teknologi 

informasi dan komunikasi merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses 

pembelajaran abad dua satu yang harus dimilki oleh peserta didik. Banyak perangkat 

– perangkat teknologi atau aplikasi – aplikasi berbasis teknologi informasi yang 

menunjang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan 

kecakapan abad dua satu seperti kecakapan krativitas, inovasi, komunikasi, 

kolaborasi, literasi informasi dan media komunikasi siswa dalam pembelajaran. 

Budaya merupakan cermin identitas suatu bangsa, Indonesia merupakan 

Negara yang terdiri dari berbagai macam suku yang membuatnya kaya akan berbagai 

macam budaya. E. B Tylor (1871) dalam bukunya yang berjudul “Primitve Culture” 

menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya 

terkandung ilmu pengtahuan yang lain serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai 

anggota masyarakat.  
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Bagi sebagian masyarakat, belajar aksara Batak Toba merupakan pelajaran 

yang cukup sulit dan rumit karna terdapat bentuk aksara, hafalan dan penyusunan 

aksara yang cukup sulit. Maka untuk meningkatkan minat masyarakat dalam 

mempelajari aksara Batak Toba metode seperti Game Edukasi sangat membantu 

dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi multimedia dapat merubah cara 

belajar seseorang pada umumnya menjadi cara belajar yang lebih interaktif dan 

memberikan hasil yang lebih baik. Game Edukasi adalah salah satu jenis media yang 

digunakan dalam memberikan pengajaran yang berupa permainan dengan tujuan 

untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik 

dan menarik, (Handriyantini ,2009). 

Budaya Batak sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan 

banyak Wisatawan Asing dari berbagai macam Negara yang tertarik untuk mengenal 

dan mempelajari budaya Batak. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya merespon 

petunjuk presiden Jokowi, Agar Danau Toba dikelola secara terpadu sehingga Danau 

Toba menjadi salah satu destinasi utama bertaraf Internasional. Pemerintah bertekad 

menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf Internasional. Kebijakan ini 

terus dimatangkan dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan diikuti 

kementrian – kementrian terkait (mediaintegritas.com), hal tersebut juga mendorong 

bahwa Budaya Batak sudah bertaraf Internasional. Tetapi untuk Aksara Batak masih 

sedikit yang mengenal dan memahami aksara Batak, bahkan masyarakat Batak juga 

banyak yang tidak mengenal Aksara Batak, faktor penyebabnya antara lain : tidak 

adanya media pembelajaran untuk mengenal Aksara Batak. 
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Solusi dari kendala diatas akan dibuat sebuah Game Edukasi sebagai media 

untuk pembelajaran Aksara Batak bagi masyarakat yang ingin belajar Aksara Batak. 

Sehingga masyarakat yang ingin belajar Aksara Batak dapat mempelajari dan 

melestarikan Budaya Batak terutama Aksara Batak yang saat ini sudah mulai 

dilupakan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul “Game Edukasi 

Pengenalan Aksara Batak – Indonesia – Inggris Berbasis Mobile”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana merancang Game Edukasi pengenalan Aksara Batak ? 

2. Bagaimana membangun aplikasi Game Edukasi Pengenalan Aksara Batak 

– Indonesia – Inggris Berbasis Mobile ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Game ini hanya untuk mengenalkan Aksara Batak Toba. 

2. Game hanya memuat jenis permainan pencocokan gambar Aksara Batak. 

3. Game ini ditujukan untuk setiap masyarakat yang ingin belajar Aksara 

Batak. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan rancangan Game Edukasi pengenalan Aksara Batak. 

2. Menghasilkan aplikas Game Edukasi pengenalan Aksara Batak yang 

diberi nama Maraktak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Membantu mengenalkan Aksara Batak kepada setiap masyarakat yang ingin 

mengenal dan belajar Aksara Batak, sebagai bentuk tanggung jawab untuk turut 

serta dalam memanfaatkan komputer, khususnya game edukasi. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengenalkan 

Aksara Batak kepada setiap masyarakat dalam mempelajari Aksara Batak. 

3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Universitas dapat menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat, 

membantu masyarakat dalam mengenalkan budaya Batak terutama Aksara Batak 

dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi serta memberikan nilai atas 

penelitian yang dilakukan.  


