
 

 
 
 

 

BAB 1.  PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1    Latar Belakang 
 

Game merupakan teknologi yang sangat dibutuhkan pada saat industri 4.0. 

dengan banyaknya sebuah adaptasi dari teknologi satu ini maka memungkinkan 

sesuatu yang baru seperti sosial, manifest, dan kehidupan sehari-hari bisa 

dikombinasikan dengan game yang nanti akan menjadi sebuah produk yang ternilai. 

Salah satunya adalah membantu meringankan seorang penyandang disleksia dalam 

segi cara membaca dan menulis. 

Disleksia merupakan sebuah gangguan dimana penyandang kesulitan belajar 

primer yang berhubungan dengan masalah tulisan seperti membaca, menulis, 

mengeja, atau neurologis yang kompleks seperti kelainan struktur dan fungsi otak 

(Madinatul Munawaroh, 2015). Gangguan ini menyebabkan seseorang mengalami 

kesulitan belajar sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini berupa syndrom psikologis 

yang bisa mengenai psikologis seseorang dan mengalami learnig disability atau 

ketidakmampuan untuk belajar. Untuk gangguan ini sendiri tidak bisa disembuhkan 

secara kimia atau obat-obatan namun dengan seiringnya waktu akan hilang dengan 

sendirinya atau lekas membaik tergantung waktu treatment atau perawatan gangguan 

tersebut. Penangan sejak dini untuk disleksia akan menghasilkan sebuah hasil yang 

baik nantinya. Hal ini tentunya membutuhkan sebuah media berupa game yang 

memiliki sebuah basis pengetahuan. 

Basis pengetahuan sebuah game merupakan basis pembuatan sebuah game 

dengan menambahkan logika yang memiliki algoritma dan beberapa bahasa 

pemrograman. Dengan adanya algoritma dan bahasa pemrograman ini seorang 

developer bisa membuat gameplay yang menarik sesuai yang diinginkan atau dituju. 

Di sini developer berusaha untuk mengembangkan game yang berbeda dengan 

lainnya, mulai dari tools, engine, flowchart dan juga metode yang akan digunakan. 

Metode  yang  jarang  digunakan  oleh  game  saat  ini  yaitu  SDLC 

(Software Development Life Cycle). 
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Game yang akan dibangun merupakan sebuah langkah awal untuk mengurangi 

adanya penyandang Disleksia di Indonesia. Dengan ini semua masyarakat tidak perlu 

khawatir dengan keadaan anak atau sanak saudara yang masih mengalami gangguan 

tersebut. Cukup dengan mendownload game ini sudah disajikan suatu visual yang 

interaktif dimana penyandang akan memainkan sebuah game sekaligus terapi secara 

tidak langsung. 

Maka dari itu proposal ini akan membahas tentang media game sesuai dengan judul 

Tugas Akhirnya Yaitu “ PERANCANGAN GAMEPLAY PADA GAME RPG 

PUZZLE UNTUK PENYANDANG DISLEKSIA”. 

 

1.2    Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, didapat beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  gameplay  yang  disediakan  oleh  game  RPG  Puzzle  untuk 

membantu penyandang Disleksia dalam memahami kalimat? 

2. Bagaimana penyandang disleksia mampu memahami sebuah kalimat didalam 

game RPG Puzzle untuk penyandang Disleksia? 

 
1.3    Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dari tugas akhir ini sebagai berikut : 
 

1. Game ini dirancang untuk penyandang Disleksia yang memiliki keterbatasan 

untuk : 

a.   Membaca dan Memahami kalimat 

b.   Sekolah Dasar kelas 4 s.d 6 

2.      Game yang dimainkan secara offline 
 

3. Menggunakan platform mobile dengan dukungan Sistem Operasi android 

versi 4.0 (Kitkat) s.d versi 9.0 (Pie) 

4.      Mode Gameplay adalah Single Player atau hanya bisa dimainkan satu orang 
 

5. Game  dibangun  untuk  proses  belajar  penyandang  disleksia  yang  tidak 

merambah ke gangguan jiwa
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1.4    Tujuan 
 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
 

1.      Merancang game RPG Puzzle untuk penyandang Disleksia 
 

2. Merancang  sebuah  game  yang  memiliki  unsur  terapi  dan  manfaat  bagi 

penyandang 

3. Merancang   dan   Mengembangkan   gameplay   Puzzle   untuk   membantu 

penyandang Disleksia dalam memahami kalimat. 

 
1.5    Manfaat 

 

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi sebuah inovasi yang bisa diterapkan 

untuk membantu penyandang Disleksia dalam suatu pembelajaran. Adapun beberapa 

manfaat kegiatan ini antara lain : 

1. Dapat  mengembangkan  game  RPG  Puzzle  sebagai  inovasi  game  untuk 

penyandang Disleksia 

2. Dapat membantu penyandang Disleksia membaca dan memahami kalimat 

yang sulit dipahami. 

3. Mampu menjadi sebuah alat bantu berupa game yang tidak memerlukan biaya 

lebih.


