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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi berkembang sangat pesat 2019 yang termasuk dengan era revolusi 

4.0. Teknologi akan terus berkembang dari tahun ke tahun dengan munculnya ciptaan 

teknologi yang mutakhir. Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan gaya 

hidup seseorang. Salah satu perubahan zaman yang paling signifikan adalah semakin 

banyaknya penggunaan smartphone berbasis android. Pengguna smartphone ini bisa 

dari kalangan menengah kebawah hingga kalangan menengah keatas. Smartphone 

dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi melalui internet, mengirim email dan 

bermain game (Faizal, 2013).  

Game merupakan salah satu media hiburan untuk mengisi waktu luang yang 

menjadi pilihan masyarakat saat ini. Banyak genre game yang dapat berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakat, dari pengaruh negatif maupun positif. Dampak negatif 

game bisa mengakibatkan perubahan seseorang pada perilaku sosial, psikologis, dan 

fisiknya. Dampak positif bermain game bisa meningkatkan kreativitas, mengatasi 

depresi, dan meningkatkan kefokusan.  Fungsi game tidak hanya untuk media hiburan 

saja, akan tetapi game dapat menjadi sebuah media sarana edukasi, entertainment, dan 

kompetisi (Faizal, 2013). 

Game edukasi berfungsi untuk meningkatkan kesadaran seseorang ataupun 

memperkenalkan suatu yang baru juga dapat menunjang proses belajar - mengajar 

secara lebih menyenangkan, menambah kreatifitas, dan digunakan untuk memberikan 

pembelajaran ilmu ataupun pengetahuan oleh penggunanya melalui media game 

(Handriyantini, 2009). Game dengan dasar edukasi dapat menjadikan sebuah 

pembelajaran ilmu baru dengan media elektronik atau media interaktif. Game edukasi 

yang memiliki konsep menarik dan menyenangkan tidak akan membosankan bagi 

penggunanya dalam proses belajar. 
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Fenomena sejak tahun 2000 keinginan berbagi semakin tumbuh di kalangan 

anak - anak muda. Adanya media sosial yang semakin banyak penggunanya dapat 

menjadi sarana media promosi berdonasi (Bambang, 2013). Semakin populernya 

donasi di kalangan anak – anak muda dengan adanya media sosial akan sangat 

membantu dalam menolong sesama. Banyak sekali orang – orang diluar sana yang 

sangat membutuhkan bantuan dari donator yang masuk ke penggalangan dana donasi.  

Perkembangan era sekarang mempengaruhi anak – anak kecil bermain 

smartphone, seperti hasil survey The Asian Parent Insight bersama Samsung Kidstime 

melalui Mobile Device Usage Among Young Kids yang diselenggarakan pada awal 

tahun 2014. Sebanyak 2500 orang tua di Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan 

Filipina menjadi responden pada survey tersebut. Sebanyak 98% responden 

memperbolehkan anaknya menggunakan smartphone atau tablet, di mana Singapura 

menempati urutan teratas untuk jumlah anak-anak yang menggunakan gadget 

orangtuanya (Thevany, 2014). Dengan smartphone adanya segi positif untuk anak – 

anak, bisa mendapatkan sebuah pembelajaran maupun pengenalan dalam bedonasi 

melalui media game edukasi. Kegiatan berdonasi dapat diperkenalkan sejak dini agar 

keinginan berdonasi sejak kecil dapat teringat hingga dewasa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan metode scrum yang 

fokus terhadap alur kerangka berfikir, penulis akan merancang sebuah game edukasi 

dengan platform android. Dengan judul “Perancangan Game Si Nara Sebagai Media 

Edukasi Pengetahuan Berdonasi Untuk Anak – Anak Berbasis Android”. Melalui game 

tersebut bisa menjadi strategi media yang baru untuk memperkenalkan kebiasaan 

berdonasi bagi anak – anak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan coba 

menjelaskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang sebuah game edukasi dengan visualisasi yang 

menarik untuk dapat memperkenalkan pengetahuan berdonasi pada anak -anak? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan yang digunakan untuk mendukung fokus penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Perancangan game akan dibatasi hingga tahap perancangan visualisasi game, 

sedangkan untuk audio yang digunakan diambil dari sumber bebas (freesound) 

yang disesuaikan dengan kebutuhan game. 

2. Dalam perancangan game akan bergenre Tycoon Arcade, dikarenakan game 

nantinya tidak akan fokus terhadap cerita, akan tetapi fokus terhadap tujuan dari 

game untuk anak - anak nantinya. 

3. Dalam stage pada perancangan game akan dibatasi dari satage 1 hingga stage 

3. 

4. Dalam perancangan game pada visual tidak menekankan dalam mengkaji 

ikonik. 

5. Perancangan game dibatasi pada value nilai yang menekankan pada beberapa 

budaya di kota Gresik. 

 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan perancangan sebuah game 

edukasi dengan visual yang menarik untuk memperkenalkan pengetahuan 

berdonasi pada anak- anak. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pengembang 

atau pencipta game dan menjadi pengaruh yang positif bagi game – game sejenis. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

1.5.2.1 Bagi Program Studi Desain Komunikasi Visual 

Sebagai refensi dalam menginspirasi dan memotivasi penambahan wawasan 

untuk Desain Komunikasi Visual \maupun mahasiswa. 

1.5.2.2 Bagi Masyarakat 

Sebagai media komunikasi visual untuk mendefinisikan bahwa tidak semua 

game berdampak negatif. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

Mengasah kreativitas peneliti dalam membuat sebuah karya desain yang 

bermanfaat, serta memperluas wawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

1.6 Kerangka Pemikiran  

Tabel l.1 Kerangka Pemikiran 

 

Latar Belakang 

Game merupakan salah satu media hiburan untuk mengisi waktu luang yang menjadi 

pilihan masyarakat.  

 

 

 

Fenomena 

Menurut survey 98% orang tua mengijinkan anaknya bermain game dan meningkatnya 

hal berbagi di kalangan anak.  

Permasalahan 

Merancang sebuah game edukasi dengan visualisasi yang menarik untuk dapat 

memperkenalkan pengetahuan berdonasi pada anak -anak. 

 

Metode Penelitian 

- Menggunakan 

metode scrum. 

 

Pendekatan 

Penelitian 

Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

Pengumpulan Data 

Premier 

- Teori psikologi 

anak 

- Teori berdonasi 

- Teori game edukasi 

- Teori visual game 

anak - anak Analisis Data Berdasarkan 

Keilmuan dan Teori 

Pengumpulan Data 

Sekunder 

Melihat sumber dari 

buku, arsip ataupun 

bukti yang sudah ada 

dalam mengumpulkan 

data – data untuk 

penelitian. 

Sintesis 
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Konsep Perancangan 

zzzzz 

Konsep Verbal 

Adanya konsep verbal dimana 

terdapat synopsys, storyboard, 

nama – nama karakter game, 

gameplay, dan lain – lain. 

Eksekusi Desain 

Dari data – data yang didapat dan dibutuhkan, nantinya akan dimasukan kedalam 

desain game tersebut dan juga akan mengikuti timeline yang sudah ada. 

Konsep Visual 

Visual dari keseluruhan 

semua objek, seperti 

halnya karakter desain, 

warna, font, dan lain – 

lain. 

Luaran 

Dari keseluruhan yang didapat akan berkahir pada tahap evaluasi dan tahap 

riview. Tahap evaluasi ini akan di uji coba oleh subjek yang di tuju pada 

penelitian dan tahap rivew dalam penelitian akan melakukan perbaikan juga 

mempresentaikan game sebelum siding skripsi. 

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2019 


