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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejak lahir semua kecerdasan telah ada di otak manusia. Meskipun demikian, 

bagaimanakah kecerdasan manusia itu dapat dikembangkan? Setiap otak manusia 

terbagi atas tiga bagian, yang disebut sebagai otak triune. Tiap-tiap bagian otak 

berkembang pada waktu yang berbeda, mempunyai syaraf tertentu, dan mengatur tugas 

tugas tertentu pula. Kecerdasan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan otak. 

Kapasitas kecerdasan, 50% terjadi ketika anak berusia 4-6 tahun, 80% ketika berusia 8 

tahun dan titik puncaknya pada usia 18 tahun. Setelah lahir, pertumbuhan dan 

perkembangan otak berjalan cukup pesat sampai anak berusia sekitar 18 bulan dan masa 

emasnya sampai pada sekitar usia 5-6 tahun. Untuk mengoptimalkan fungsi otak 

dibutuhkan nutrisi yang baik, stimulasi yang memadai, dan derajat kesehatan yang baik. 

Bergerak, aktivitas dan latihan fisik melalui metode permainan merupakan salah satu 

cara menstimulasi otak. (Semesta, Dian Mizan, 2016) 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran 

sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas di SD Negeri 01 Kecamatan Matesih, 

penulis menemukan berbagai permasalahan di kelas tersebut. Pertama, perhatian yang 

berubah-ubah, anak kadang-kadang memperhatikan apa yang disampaikan atau 

diajarkan oleh guru namun kadang-kadang mengabaikannya. Kedua, anak tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, misal guru memberikan tugas di kelas 

tetapi ada sebagian murid yang malah menggambar menunggu temanya menyelesaikan 

tugas dan kemudian menyalinya dengan alasan tidak faham materinya . Ketiga, anak 

tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sampai selesai, bahkan dibiarkan 
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beralih mengerjakan sesuatu yang lain. Keempat, guru yang kurang menguasai kelas, 

menyebabkan anak-anak gaduh sehingga kelas tidak terkondisi. Kelima, guru kurang 

menguasai materi yang disampaikan menyebabkan anak mengabaikan apa yang 

disampaikan oleh guru tersebut. Keenam, anak yang lamban perkembanganya sehingga 

mengakibatkan lamban juga konsentrasinya. Ketujuh, guru kurang melibatkan anak 

dalam belajar, guru hanya menerangkan secara teori. Kedelapan, media kurang menarik 

sehingga anak menjadi tidak konsentrasi. Kesembilan, strategi atau metode belajar yang 

dilakukan guru kurang menyenangkan. 

 Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa konsentrasi 

belajar anak  masih rendah, karena apabila anak tidak fokus dalam memperhatikan suatu 

hal atau perhatianya mudah terpecah atau beralih, dengan demikian seorang anak tidak 

dapat menyelesaikan suatu pekerjaanya sampai tuntas karena perhatiannya telah beralih 

kepada hal-hal yang lain. 

 Melalui kemajuan teknologi saat ini, pembelajaran dapat dilakukan tanpa 

mengeluarkan banyak biaya salah satunya dengan menggunakan aplikasi game yang 

diterapkan dalam perangkat komputer. Di zaman sekarang komputer bukan lagi hal yang 

sangat langka. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menciptakan media pembelajaran 

melalui game tentang cara meningkatkan daya ingat dan konsentrasi yang interaktif, 

inovatif, dan menarik bagi siswa Sekolah Dasar maupun untuk masyarakat luas yang 

ingin belajar.  Penulis akan membuat sebuah game yang dibangun menggunakan 

Construct 2 yang dipadukan dengan Corel Draw, Adobe photoshop, Visual studio 2013 

dan Audacity.  
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Pada tahap pertama game ini berisi sebuah dialog dalam bentuk animasi 2D, yang 

mana dialog ini difungsikan sebagai materi untuk menjawab soal di tahap berikutnya, 

jadi pada tahap ini pengguna dituntut untuk  menghafal dialog atau materi yang di 

berikan. Pada tahap kedua akan ditampilkan sebuah game tebak gambar yang mana 

berfungsi sebagai pemecah konsentrasi pengguna. Pada tahap ketiga akan ditampilkan 

sebuah soal yang mana soal tersebut diambil dari materi dialog ditahap pertama. Dalam 

pembuatan game ini diharapkan dapat menjadi jalan alternatif tercepat dan termudah 

dalam mengasah kecerdasan dan konsentrasi anak. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah “Bagaimana 

melatih daya ingat dan konsentrasi melalui game?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya hanya 

pada : 

a. Aplikasi game 2D untuk melatih daya ingat dan konsentrasi anak dibuat 

menggunakan Construct 2. 

b. Aplikasi berjalan dikomputer dengan menggunakan Browser. 

c.  Aplikasi ini dijalankan secara Offline. 

d. Aplikasi ini ditujukan untuk anak usia 6-12 tahun. 

e.   Isi dari game ini antara lain : 
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i. Menu start 

ii. Petunjuk cara bermain 

iii. Materi pembelajaran dalam bentuk animasi 2D 

iv. Permainan teka-teki tebak gambar 

v. Kuis atau soal 

vi. Menu exit 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a.  Membangun game yang bisa diharapkan untuk meningkatkan konsentrasi dan 

daya ingat anak. 

b. Mempermudah proses pembelajaran kepada anak. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pengguna 

Aplikasi ini dapat membantu proses pembelajaran, serta meningkatkan 

semangat belajar anak. 

b. Bagi Penulis 

Manfaat yang didapat bagi penulis adalah dapat menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari pada masa kuliah mengenai animasi dan game dengan menggunakan 

Construct 2. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik.  Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

 BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab I pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan.  

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan, dan pembuatan  ystem. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang 

dilakukan dalam perancangan dan implementasi penjadwalan. 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing, dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Bab V Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 

 


