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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di era sekarang semakin banyak permasalahan yang ada terutama pada 

anak-anak yang merupakan aset bangsa yang seharusnya dilindungi. Bahaya 

narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat meresahkan dan 

mengancam masa depan anak-anak. Jika dilihat hingga kini penyebaran 

narkoba tidak bisa dicegah dengan mudah. Bandar narkoba atau pengedar 

narkoba sekarang ini lebih mudah mendapat target mangsanya di 

lingkungan anak sekolah, karena anak-anak pada jenjang SD dan SMP 

sangatlah mudah terpengaruh dan belum mengenal baik apa itu narkoba. Hal 

itu terbukti dari Data Prosentase pada Gambar 1.1 yang menjelaskan bahwa 

penggunaan narkoba pada jenjang SD sangat tinggi dan pada jenjang SMP 

yang selalu ada di tiap tahun.  

 
Gambar 1.1 Diagram Presentase Penggunaan Narkoba 

Sumber : kompasiana.com 
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Tentu saja hal tersebut membuat keresahan untuk orang tua, ormas, dan 

juga pemerintahan. Himbuan yang ada saat ini hanyalah harapan orang tua 

untuk lebih memberi pengawasan dan mendidik anaknya agar dapat 

menjahui Narkoba.  

Menurut Convention on the Rights of the Child (CRC) yang 

mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi 

mengenai narkoba. Kebutuhan anak akan informasi tentang narkoba juga 

diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh National Institute of 

Drug Abuse (NIDA) di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa 

mayoritas anak kelas 4 dan 5 SD sangat berharap untuk mendapatkan 

informasi tentang narkoba [1]. 

Setiap tahun BNN bekerjasama dengan beberapa lembaga dan sekolah 

untuk mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Bahkan juga sudah 

banyak mahasiswa yang melakukan aksi dan kegiatan sosial secara langsung 

untuk  mendorong masyarakat agar menjauhi narkoba. Dapat dilihat dari 

Gambar 1.2 yang memberitahukan tentang pengguna narkoba yang setiap 

tahun tidak mengalami penurunan. Remaja dan anak salah satu penyumbang 

angka prosentase pada tiap tahunnya.  
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Gambar 1.2 Diagram Penggunaan Narkoba 

Sumber : kompasiana.com 

 

Melihat fakta-fakta tersebut dapat ditegaskan bahwa perlindungan anak 

dari bahaya narkoba masih kurang berjalan dengan baik. Oleh sebab itu 

dengan adanya perkembangan teknologi saat ini anak-anak sering 

menghabiskan waktunya untuk bermain dengan gadget mereka 

dibandingkan sosialisasi secara langsung terhadap teman mereka. Hal ini 

menjadi daya tarik tersendiri untuk Industri perancangan game untuk 

semakin sering meluncurkan beberapa game terbaru mereka. Seperti pada 

Gambar 1.3 hasil yang diperoleh dari survei peneliti mengenai game di 

Android saat ini sangat disukai oleh anak-anak. 

 

 
Gambar 1.3 Anak menyukai game di handphone android 



4 

 

 

 

Gambar 1.3 bahwa sebanyak 87% anak menyukai game di handphone 

android. Dan itu menyebabkan beberapa anak ketergantungan bermain game 

di handphone android, seperti hasil yang diperoleh pada Gambar 1.4 dari 

pertanyaan selanjutnya yang mengarah ke ketergantungan anak terhadap 

game di handphone android. 

Pada Gambar 1.4 memperlihatkan sebanyak 47% anak sering bermain 

game di handphone android dan 53% anak menjawab tidak. Dengan Gambar 

1.5 yang meperlihatkan skala waktu pada setiap harinya bahwa 40% lebih 

dari 1 jam anak bermain game dan 60% kurang dari 1 jam. 

 
Gambar 1.4 Sering bermain game di handphone android 

 

 

Gambar 1.5 Waktu yang dihabiskan untuk bermain game selama sehari 
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Game edukasi merupakan salah satu perkembangan teknologi yang 

sangat membantu permasalahan yang ada pada zaman sekarang. Game 

edukasi yang merupakan game berbasis simulasi yang bertujuan untuk 

mensimulasikan permasalahan dengan mudah dan menyenangkan namun 

tetap dapat dimengerti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  Game 

edukasi juga dibuat untuk memudahkan pembelajaran dengan pola learning 

by doing, dengan begitu pemain dapat belajar menyelesaikan masalah yang 

ada pada game tersebut. 

Dari permasalahan diatas selain peneliti ajukan sebagai tugas akhir yang 

merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana, peneliti juga berharap 

dengan "Game Edukasi Anti Narkoba" dapat menjadi edukasi yang 

bermanfaat bagi anak-anak dan membantu mengurangi permasalahan narkoba 

yang ada saat ini.   

1.2   Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang peneliti temukan pada latar belakang di 

atas, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang game edukasi bahaya narkoba untuk anak? 

2. Bagaimana konsep penyampaian bahaya narkoba pada game ini? 

3. Bagaimana pemahaman anak tentang bahaya narkoba  setelah memainkan 

game ini? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini antara lain : 

1. Menciptakan cara untuk merancang game edukasi bahaya narkoba untuk 

anak.  

2.  Mendapatkan konsep penyampaian bahaya narkoba pada game ini 

3.  Mengetahui pemahaman anak tentang bahaya narkoba  setelah memainkan 

game ini 

 

 


