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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Angkutan umum merupakan sebuah alat transportasi yang memiliki rute 

perjalanan  tertentu dan dapat digunakan oleh masyarakat dengan membayar tarif 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi ini diatur pada Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 

di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Penggunaan angkutan umum merupakan salah satu pemecahan atas 

kemacetan yang melanda kota – kota besar di Indonesia. Namun dewasa ini, 

masyarakat seakan ingin segala sesuatu yang instan, termasuk juga hal menyetop 

angkot tersebut. Karena hal ini berlangsung secara terus menerus, supir angkot 

pun semakin suka berhenti (ngetem) di sembarang tempat seperti pernyataan 

Adrinof Chaniago, seorang Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group yang lalu 

dikutip oleh Danang Setiaji Prabowo dalam sebuah artikel di tribunnews.com. 

Dhani, seorang IT Project Manager, dalam weblognya dezigeo.wordpress.com 

juga menuliskan bahwa kurang tertibnya penumpang dalam menggunakan angkot 

(terutama naik dan turun angkot) berperan sangat penting dalam fenomena ngetem 

yang terjadi ini. 

Berangkat dari permasalahan di atas, perancangan video game yang 

bertemakan tentang angkutan umum sangat diperlukan untuk penumpang maupun 

calon penumpang angkutan umum agar dapat membiasakan diri untuk tertib 

dalam memberhentikan angkutan umum. 
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Video game ini selanjutnya ditujukan kepada anak – anak yang berusia 9-

12 tahun karena menurut Jerome Seymour Bruner (1977), seorang tokoh psikologi 

belajar, pada tahapan usia tersebut anak – anak mulai memahami lingkungannya 

melalui gambar dan simbol – simbol. Di era komputerisasi ini, anak – anak 

dengan tahapan umur di atas pun sudah akrab dengan gadget canggih yang 

mereka gunakan setiap hari. Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa anak – anak 

lebih sering menghabiskan waktu luangnya dengan bermain, terutama bermain 

video game.  

Dengan situasi seperti ini, dapat kita lihat bahwa video game dapat lebih 

mudah menjangkau anak – anak dibandingkan dengan buku pelajaran atau media 

pembelajaran lainnya. Maka dari itu, melalui sebuah video game, anak – anak 

dapat diharapkan untuk bisa lebih mengenal angkutan umum dan membiasakan 

diri untuk tertib dalam menghentikan kendaraan umum. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan yang akan dibahas pada laporan tugas akhir ini meliputi: 

1. Bagaimana merancang tampilan visual untuk game edukasi sebagai sarana 

pembelajaran anak? 

2. Bagaimana merancang gameplay untuk game edukasi sebagai sarana 

pembelajaran anak? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang memperjelas ruang lingkup dalam pengerjaan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 
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1. Perancangan visualisasi dalam game agar dapat menarik minat target 

audience. 

2. Perancangan gameplay yang bertujuan untuk mengajarkan tata tertib 

dalam menggunakan angkutan umum. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang tampilan visual untuk game edukasi sebagai sarana 

pembelajaran anak berumur 9-12 tahun agar bisa tertib dalam 

menghentikan kendaraan umum. 

2. Merancang gameplay untuk game edukasi sebagai sarana pembelajaran 

anak berumur 9-12 tahun agar bisa tertib dalam menghentikan kendaraan 

umum. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia agar bisa tertib 

dalam menghentikan angkutan umum. 

2. Perancangan ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas Desain Komunikasi 

Visual sebagai kajian untuk penelitian dan perancangan sebuah level untuk 

game. 

3. Perancangan ini bermanfaat bagi Peneliti sebagai persyaratan dalam 

menyelesaikan studi. 
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1.6. Metodologi 

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini meliputi: 

1. Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. Literatur yang digunakan meliputi buku referensi 

tentang jenis dan macam game, perancangan user interface, gameplay, dan teori 

desain, paper referensi mengenai game edukasi, buku bahasa pemrograman 

actionscript 2, dan dokumentasi internet. 

2. Perencanaan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian untuk mengetahui 

masalah yang sedang dihadapi, kemudian dilakukan perancangan arsitektur 

aplikasi, interface, dan fitur-fitur yang akan dibuat sesuai dengan informasi yang 

diperoleh. 

3. Implementasi 

Pada tahap ini merupakan tahap untuk pembuatan perangkat lunak dari rancangan 

yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi ini berupa pembuatan modul game. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat berdasarkan 

tujuan pembuatan program, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin 

muncul. Pada tahap ini juga dilakukan perbaikan apabila sistem dinilai kurang 

sesuai dengan tujuan awal pembuatan program. 
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5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini merupakan penyusunan laporan yang memuat dokumentasi 

mengenai pembuatan aplikasi serta hasil dari implementasi perangkat lunak yang 

telah dibuat. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat pembuatan tugas akhir, 

permasalahan, batasan masalah, metodologi yang digunakan, dan sistematika 

penyusunan tugas akhir. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III. METODOLOGI 

Bab ini membahas desain dari sistem yang akan dibuat meliputi: desain game, 

visual, implementasi dari desain sistem yang dilakukan pada tahap desain. 

BAB IV. ANALISA KARYA 

Bab ini membahas analisa karya yang telah dibuat dengan menggunakan literatur 

dan hasil survey atau kuisioner yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta saran untuk 

pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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