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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Diarus globalisasi pada saat ini dimana teknologi 

telah berkembang dengan pesatnya, hampir semua aspek 

kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan telah 

terkontaminasi dengan teknologi itu sendiri, sebagai 

contoh digunakannya sarana-sarana berteknologi tinggi, 

diantaranya web, web pada saat ini sudah menjadi 

kebutuhan pokok hampir setiap manusia, pada awalnya 

perkembangan web dibuat sebagai sarana untuk 

mempresentasikan profil perusahaan dan sebagai media 

informasi.  Tapi dalam perkembangannya pada tahun 

tahun berikutnya para produsen web semakin 

mengembangkan web tersebut dengan menambahkan fitur 

yang baru. Beberapa fitur baru tersebut diantaranya, 

transaksi online, social networking dan game yang 

berbasis web atau game online. 

Dengan cepatnya penyebaran teknologi web 

berimbas pula pada pesatnya  perkembangan dunia game 

online. Kemudahan untuk memainkan maupun membuat 
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game yang online yang ditawarkan pada saat ini menjadi 

pendorong berkembang pesatnya dunia game online. maka 

dari itu timbul gagasan untuk membangun aplikasi game 

yang berbasis web yang dapat bermanfaat untuk 

membantu daya pikir dan daya tangkap, terutama untuk 

anak-anak. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

a. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, 

maka rumusan masalahnya adalah bagaimana 

membuat aplikasi game Berbasis web yang bisa 

membantu mengasah kemampuan dan daya tangkap. 

b. Membuat aplikasi Game Star Fall Berbasis Web 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Untuk membangun aplikasi ini maka dibuat beberapa 

lingkup permasalahan yang meliputi : 

a. Aplikasi Game Star Fall ini hanya dapat dimainkan pada 

laptop atau Komputer yang memiliki koneksi internet 

dan dapat berjalan pada semua browser 

b. Aplikasi game ini dirancang menggunakan bahasa 

pemrograman HTML5, Javascript, CSS, Jquery, 
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c. Dalam game ini terdapat 3 level tingkat kesulitan yaitu 

level 1, level 2 dan level 3, dimana pada tiap level 

memiliki kecepatan Star Fall dan Meteor yang berbeda 

d. Game ini mempunyai waktu disetiap level. 

e. Game ini mempunyai suara. 

f. Game ini mempunyai petunjuk permainan. 

g. Game ini hanya bisa dilakukan Single Player. 

h. Game ini akan berhenti (Game Over) jika tercapai 2 

kondisi yaitu level tertinggi tercapai dan objek meteor 

mengenai actor 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah 

aplikasi Game Star Fall  Berbasis Web yang dapat 

dijalankan pada browser yang terkoneksi dengan internet. 

 


