
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Banyak orang yang melihat kecerdasan hanya dari satu sisi. Ada juga yang 

beranggapan bahwa kecerdasan otak hanya memiliki dua sisi, yaitu otak kiri dan 

otak kanan. Banyak orang yang beranggapan bahwa otak kiri adalah bagian 

kecerdasan yang mengandalkan logika dan otak kanan mewakilkan kecerdasan 

visual. Namun belum pernah ada teori yang membuktikan tentang ini, sehingga 

perlahan – lahan teori ini semakin ditinggalkan dan muncul teori – teori tentang 

kecerdasan lainnya yang semakin dikembangkan oleh pakar  - pakar psikolog. 

Kecerdasan otak manusia ada banyak jenisnya. Menurut Gardner (1983), 

seorang psikolog dari Universitas Harvard, AS mengemukakan teorinya bahwa 

kecerdasan tidak terpatri di tingkat tertentu dan terbatas saat seorang lahir. Setiap 

orang dapat mengembangkan kecerdasan dengan beragam cara yang dikenal 

dengan cara yang dikenal sebagai Multiple Intelligence. Seperti, Mozart adalah 

pemusik jenius yang menjadi contoh salah satu pemilik kecerdasan musikal. 

Sedangkan Einstein adalah salah satu ilmuwan yang memiliki kecerdasan logika 

dan matematika. Namun tidak berarti bahwa Einstein lebih cerdas dibanding 

Mozart. Jika ditilik dari teori Multiple Intelligence, Einstein dan Mozart sama – 

sama cerdas tapi berbeda bidang. 

Multiple Intelligence sangat penting untuk ditingkatkan bagi otak manusia 

secara keseluruhan. Pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan sesuatu yang 

utuh. Artinya dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam 



kecerdasan manusia bekerja bersama – sama, kompak, dan terpadu. Jika seseorang 

hanya cerdas di satu sisi saja, maka ketika dia dihadapkan pada masalah yang 

berada diluar bidangnya atau memerlukan beberapa ketrampilan sekaligus maka 

hasil yang ia berikan tidak akan maksimal. 

Maka karena itu, sangat penting bagi anak – anak di usia dini untuk 

meningkatkan kecerdasannya di segala bidang, agar kelaknya dapat tumbuh 

menjadi anak yang tidak hanya cerdas di satu sisi namun juga menjadi anak yang 

multi talenta. Sangat penting juga bagi anak – anak untuk mengeksplorasi dan 

mendalami bakat dan minatnya, khususnya anak – anak berusia 5 – 7 tahun yang 

sedang duduk di bangku TK karena pada usia inilah otak anak berkembang 

dengan sangat cepat hingga 80 persen.  

Pada usia tersebut otak anak menerima dan menyerap berbagai macam 

informasi, tidak melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa yang dimana 

perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Karena 

itu, banyak yang menyebut masa tersebut sebagai masa-masa emas anak 

(Brazelton, 2000). Anak – anak pada generasi Z lebih cepat menangkap pelajaran 

melalui media pembelajaran berbentuk suara dan gambar yang dalam hal ini 

media pembelajaran yang dimaksud ialah video atau game. Oleh karena itu, salah 

satu prinsip pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah bermain dan belajar 

(Christian, 2007). 

Oleh karena itu,  tugas akhir ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan 

edukasi anak – anak dengan menyediakan game edukasi yang bertemakan 

Multiple Intelligence. Game ini juga dapat membantu orang tua menemukan bakat 



dan minat anak dengan memantau aktivitas bermain anak didalam game. Karena 

dengan mengetahui bakat dan minat anak sejak dini akan membantu orang tua 

untuk memutuskan kemana anak akan diarahkan masa depannya. Contohnya jika 

orang tua mengetahui bahwa anaknya memiliki minat dan bakat terhadap musik, 

maka orang tua dapat membantu potensi anaknya dengan memberinya kursus alat 

musik sejak dini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana  merancang dan membangun sebuah game edukasi untuk 

membantu anak usia TK mengeksplorasi bakat dan minatnya. 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari game edukasi yang akan dibuat meliputi hal – hal 

sebagai berikut. 

1. Dasar materi yang digunakan pada game ini mengacu pada teori 

Multiple Intelligence (Gardner, 1983). 

2. Variabel pengembangan soal – soal yang digunakan pada game dibuat 

berdasarkan wawancara dengan ahli yaitu pakar pendidikan anak. 

3. Game edukasi ini mengimplementasikan 5 kategori kecerdasan yaitu 

logical, naturalist, spatial, linguistic, dan musical. 

4. Terdapat lima level / tingkat kesulitan untuk masing – masing 

subgame. 

5. Bahasa yang digunakan dalam game adalah Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. 

6. Pengguna game adalah anak – anak pada usia TK. 



7. Terdapat fungsi untuk memantau bakat dan minat anak bagi orang tua. 

8. Game dibuat diatas kerangka kerja Unity 

9. Game dibuat dengan berbasis android.  

10. Pengujian dilakukan menggunakan Smartphone Wiko Pulp Fab 

dengan spesifikasi sistem operasi Android 4.2.2 Jellybean. 

11. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan bakat dan minat 

anak menurut guru dan menurut game yang diujikan. 

12. Aset gambar yang digunakan dalam game diperoleh dari sumber 

opensource dan diedit dengan menggunakan kerangka kerja Adobe 

Photosop CS6. 

13. Aset suara yang digunakan dalam game diperoleh dari sumber 

opensource. 

1.4. Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan mengembangkan sebuah 

game edukasi berbasis Android untuk membantu eksplorasi bakat dan minat anak 

usia TK.  

1.5. Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir ini bagi orang tua dan guru adalah untuk 

membantu mengeksplorasi bakat dan minat anaknya pada usia TK, dan manfaat 

bagi anak adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuannya.  

1.6. Metode Pelaksanaan Tugas Akhir 

Pembuatan tugas akhir ini menggunakan pendekatan Prototyping Model 

dengan metode sebagai berikut.  



1. Pengumpulan Kebutuhan 

a. Mempelajari dan mendalami teori Multiple Intelligence yang akan 

diterapkan pada game ini. 

b. Melakukan observasi terhadap kebutuhan edukasi anak. 

c. Membuat konsep rancangan prototipe. 

2. Membangun Prototipe 

Pembuatan prototipe berdasarkan hasil pengumpulan kebutuhan. 

3. Mengevaluasi Prototipe 

Prototipe dievaluasi oleh pakar pendidikan anak. 

4. Pemrograman Sistem 

Jika konsep prototipe telah disepakati, maka sistem akan dibuat 

berdasarkan prototipe tersebut. 

5. Pengujian Sistem 

Sistem diujikan pada anak – anak usia TK untuk dicatat hasilnya. 

6. Evaluasi Sistem 

Hasil uji sistem tersebut dievaluasi dan ditarik kesimpulannya. 

7. Penarikan Kesimpulan 

8. Penulisan Laporan 

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab dan disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

 



BAB I      PENDAHULUAN 

Pada bab ini terlampir latar belakang dari rancang bangun aplikasi game 

edukasi ini, rumusan masalah yang memaparkan masalah yang ingin diselesaikan, 

tujuan dan manfaat aplikasi game ini dirancang, metodologi pelaksanaan 

perancangan aplikasi game ini, Sistematika penulisan laporan tugas akhir dan juga 

terlampir company profile. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini terlampir teori – teori yang dipakai untuk merancang tugas 

akhir ini. Teori – teori tersebut meliputi teori Multiple Intelligence, Prototyping 

Model, dan Unity.  

BAB III  ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini akan membahas tentang langkah pertama, kedua, dan ketiga  dari 

metode pelaksanaan tugas akhir ini yang mencakup analisis kebutuhan dan 

rancangan prototype yang diuji. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bab ini akan membahas tentang langkah keempat dari metode pelaksanaan 

tugas akhir ini yang mencakup hasil implementasi berdasarkan prototipe yang 

telah dirancang sebelumnya.  

BAB V    PENGUJIAN 

Bab ini akan membahas tentang langkah kelima dan keenam dari metode 

pelaksanaan tugas akhir ini yang mencakup hasil pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah aplikasi game telah menjawab rumusan masalah yang 

dijabarkan. 



BAB VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup ini akan membahas langkah ketujuh dan kedelapan dari 

metode pelaksanaan tugas akhir ini yang mencakup kesimpulan dan saran terkait 

pengembangan dan penulisan tugas akhir ini. 

1.8. Company Profile  

Semantic adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang 

pembuatan Software dan Game untuk multi-platform. Perusahaan ini dibentuk 

dengan mempertimbangkan dampak teknologi yang semakin pesat untuk 

kedepannya, dimana trend pasar akan didominasi penuh oleh teknologi. Semantic 

juga selalu mencoba untuk memprediksi trend teknologi yang akan booming di 

kedepannya sehingga produk yang kami hasilkan tidak hanya up-to-date tetapi 

juga siap bersaing di masa depan.  

Semantic menggunakan tidak hanya satu bahasa pemrograman. Semantic 

menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang update dan bisa di 

implementasikan kepada beberapa platform sekaligus. Semantic juga selalu 

update dengan fitur – fitur pemrograman baru sesuai dengan kebutuhan dan trend 

pasar. 

Semantic berbeda dengan perusahaan IT lainnya dimana setiap software 

atau game yang kami buat selalu mempertimbangkan kenyamanan user entah itu 

dari segi visual maupun dari segi accesibility. Semantic juga selalu mencoba 

untuk memprediksi trend teknologi yang akan booming di kedepannya sehingga 

produk yang kami hasilkan tidak hanya up-to-date tetapi juga siap bersaing di 

masa depan.  



 


