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BAB I PENDAHULUAN 

 

11.1 Latar Belakang  

Pada dasarnya Game adalah media salah satu fasilitas hiburan bagi anak maupun orang 

dewasa pada saat ini game perkembangannya sangat pesat tidak hanya itu jenis-jenis game 

banyak di pasaran. Tetapi anak-anak sekarang jarang sekali memainkan permainan game 

edukasi dan mendidik. Dimana anak pada saat ini menggemari game sebagai hobi. Edukasi 

sangat di butuhkan demi tumbuh kembang sang anak, karena sang anak rasa keingintahuannya 

yang tinggi. Peran orang tua sangat dibutuhkan demi tercapainya tumbuh kembang sang anak 

secara maksimal, berbgai cara dilakukan orang tua untuk mendidik anak. 

Oleh karena itu penulis merancang membuat game mewarnai dan mengenal benda hidup 

dan benda mati sebagai media pembelajaran, membangun kreatifitas sang anak melalui game 

ini sang anak mengenal berbagai macam warna dan bentuk benda hidup dan benda mati di 

sekitar lingkungan dengan mewarnai objek yang telah di buat game edukasi. 

Tujuan dari game ini adalah untuk membuat game mobile sebagai media altenatif 

mengenal benda hidup dan benda mati dengan mewarnai objek dalam cara media Game [1]. 

Mengatakan bahwa dengan menerapkan game edukasi, diharapkan dapat membantu sang 

anak dalam belajar dan dapat menambah pola pikir kreatif serta menambah ide-ide 

cermerlang[2]. 

Pembelajaran mewarnai gambar sebagai salah satu alternative tindakan yang mengarah 

pada pemecahan masalah, yakni pembelajaran mewarnai merupakan aktivitas yang sangat 

menyenangkan anak, melalui pembelajaran anak dapat mencoba warna yang dikenalnya[3]. 

Bahwa dengan kita harus mampu memberikan fasilitas dan sarana yang terbaik dalam 

pengembangan potensi anak, dengan cara memberikan kemudahan kepada anak untuk 

mempelajari berbagai hal yang terdapat di lingkungannya. Pengenalan terhadap lingkungan di 

sekitarnya merupakan pengalaman yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan 

sang anak. 

Pada saat melakukan kegiatan menggambar, anak-anak dikenalkan pada bentuk-bentuk 

dan juga macam-macam warna. Kegiatan menggambar akan lebih menarik dan menyenangkan 

jika disajikan melalui media yang menarik pula. Salah satu media yang dapat menjawab 

tuntutan tersebut adalah dengan aplikasi multimedia. Saat ini masih minim aplikasi yang dapat 

digunakan dalam menggambar, khususnya mewarnai gambar. Berdasarkan hal tersebut, 
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penulis tertarik untuk menciptakan aplikasi media belajar interaktif mewarnai gambar digital 

untuk sang anak [4]. 

Aplikasi game ini dirancang mengunakan perangkat lunak yaitu Unity. Unity adalah game 

engine yang bisa membantuk membuat game di mobile (Smartphone) dalam bentuk game 2D. 

Kelebihan game guesspic dapat membantu anak dalam mengenal benda hidup dan benda mati. 

Dari pembahasan latar belakang di atas, game guesspic sebagai media game edukasi 

mengenal benda hidup dan benda mati bagi anak, penulisan ini mengharapkan game 

Guesspic bermanfaat untuk belajar sang anak. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah tentang game guesspic sebagai 

media game edukasi anak yaitu: 

1. Bagaimana merancang game edukasi mengenal benda hidup dan benda mati bagi anak 

melalui game edukasi guesspic dan membuat sang agar tertarik bermain game? 

2. Bagaimana cara menguji game edukasi mengenal benda hidup dan benda mati 

membantu anak belajar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas makan tujuan penelitian dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Membuat rancangan game yang menarik minat bagi anak untuk bermain game edukasi                

GUESSPIC 

2. Mengetahui cara membuat game edukasi mengenal benda hidup dan benda mati bagi anak 

yang unik untuk menarik minat anak-anak. 

3. Mengetahui cara memanfaatkan game edukasi untuk membantu anak belajar mengenal 

benda hidup dan benda mati bagi sang anak 

 

 

 

 

 


