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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Sejarah Permainan Game Anak 

Seiring dengan perkembangan zaman berbagai permainan bermunculan 

dengan berbagai jenis, salah satunya penggunaan gadged banyak memberikan 

dampak negatif yang timbul bila terlalu sering di gunakan oleh anak-anak pada  

usia dini yang sedang berada dalam masa Golden periode (Periode keemasan) 

pada perkembangan otak mereka. Pada usia ini mereka berada pada masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang  pesat baik fisik maupun mental. 

Penulis membuat game edukasi yang berbasis microcontroller arduino 

dengan harapan anak-anak dapat menggunakan permainan tersebut untuk 

merubah pola belajar agar tidak jenuh. Permainan edukasi ini merupakan 

permainan yang mengunakan sebuah kubus sebagai objek. Kubus akan bergerak 

dan akan merubah warna secara otomatis, hal ini berguna untuk pembelajaran 

anak usia dini yang berisi tentang pelajaran mengenal warna, seiring dengan 

perkembangan game saat ini banyak membuat orang menjadi ketergantungan 

bermain game. WHO menyebut bahwa kecanduan bermain game merupakan 

gangguan yang di sebabkan oleh kebiasaan. Penulis membuat pengembangan 

permainan edukasi ini mengunakan sensor Gyroscope.  

Gyroscope adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur atau 

mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut. Alat ini 

bekerja sama dengan accelerometer, mekanismenya adalah sebuah roda berputar 

dengan piringan didalamnya yang selalu stabil dan algoritma yang digunakan 
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pada penelitian dan pengembangan permainan edukasi ini adalah algoritma 

complementary. Algoritma complementary menggunakan 2 buah sumbu 

sensor accelerometer untuk mendapatkan nilai kemiringan sudut (θ), yaitu sumbu 

X dan Z. Keluaran sensor gyroscope yang berupa kecepatan sudut (𝜔) harus 

diintegralkan terlebih dahulu untuk mendapat perpindahan nilai sudut atau sudut 

kemiringan, semakin cepat waktu yang di gunakan maka akan semakin cepat time 

constant dari keluaran sinyal complementary sistem. Berdasarkan keluaran 

complementary  akan sesuai dengan persamaan menghitung nilai  time constant. 

High-pass filter diumpankan untuk menghilangkan bias efek pada gyroscope, 

high-pass filter adalah filter yang melewatkan sinyal masukan yang di atas 

frekuensi cut-off dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah 

atau lebih tinggi. Fungsi dari algoritma complementary adalah bahwa algoritma 

ini dapat memudahkan dalam perhitungan sudut yang lebih mudah dan lebih 

akurat pada gyroscope. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan kita bahas adalah bagaimana mendeteksi perubahan 

sudut menggunakan sensor gyroscope dan memproyeksikan ke LED. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan ini antara lain :  

1. Bagaimana cara dalam menggunakan algoritma complementary pada 

visualisasi permainan cerdas dengan  menggunakan sensor gyroscope ? 
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2. Bagaimana respon alat untuk bergerak ke arah depan, belakang, kanan, 

dan kiri ketika di gerakan oleh pengguna atau user ketika sudah di 

implementasikan dengan algoritma complementary? 

1.4  Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah membuat prototype berbentuk 

kubus dengan pergerakan, sehingga dapat menghasilkan perubahan warna pada 

LED (Light Emitting Diode). Permainan ini diharapkan dapat memudahkan anak – 

anak lebih aktif bergerak memainkan kubus untuk merangsang sensor motoric 

anak untuk mempelajari dan mengenal beberapa warna dan menenangkan 

pengguna permainan tersebut. Manfaat dari permainan ini yaitu sebagai sarana 

belajar untuk anak – anak dalam  pengenalan warna. 

1.5  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan algoritma 

complementary untuk melakukan perhitungan sudut pada sensor gyroscope. 

Algoritma complementary digunakan supaya perhitungan sudut pada gyroscope 

akan menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Algoritma complementary 

menggunakan 2 sumbu untuk mendapatkan nilai kemiringan sudut (θ), yaitu 

sumbu X dan Z. Keluaran sensor gyroscope yang berupa kecepatan sudut (𝜔) 

harus diintegralkan terlebih dahulu untuk mendapat perpindahan nilai sudut atau 

sudut kemiringan, semakin cepat waktu yang di gunakan maka akan semakin 

cepat time constant dari keluaran sinyal complementary sistem. Berdasarkan 

keluaran complementary  akan sesuai dengan persamaan menghitung nilai time 

constant. High-pass filter di umpankan untuk menghilangkan bias efek pada 
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gyrosope. High-pass filter adalah filter yang melewatkan sinyal masukan yang di 

atas frekuensi cut-off, dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih 

rendah atau lebih tinggi. Fungsi dari algoritma complementary bahwa algoritma 

ini memudahkan dalam perhitungan sudut yang lebih mudah dan lebih akurat 

pada gyroscope. Gyroscope masing-masing memliki kelemahan dalam hal 

keakuratan, nilai koefisien filter (α) pada complementary filter dengan 

menggunakan metode regresi. Pada Pengukuran menggunakan algoritma 

complementary memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil di bandingan dengan 

hasil pengukuran sudut tanpa menggunakan algoritma complementary. Nilai eror 

pada sudut roll, pitch dan yaw dengan menggunakan algoritma complementary 

yaitu 0.1098050, 0.0644760 dan 0.1038480 lebih kecil di bandingkan sudut roll, 

pitch dan yaw tanpa menggunakan algoritma complementary yaitu 0.2785930, 

0.1625690 dan 0.136420, sudut roll merupakan sudut rotasi yang mengelilingi 

sumbu x, sudut pitch mengelilingi sumbu y, sedangkan sudut yaw merupakan 

sudut rotasi yang mengelilingi sumbu z. Perhitungan tersebut sebagai contoh 

untuk membuktikan bahwa algoritma complementary dapat mengurangi eror 

yang terjadi pada sensor gyroscope. 

1.6  Sistematika Penulisan 

  Untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis membuat 

sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah sebagai berikut: 
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Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab  II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini mengemukakan hasil dari berbagai sumber relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

Bab III : Analisa sistem 

Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan visualisasi permainan 

cerdas menggunakan sensor gyroscope dengan algoritma 

complementary. 

Bab IV : Implementasi dan pengujian 

Bab berisi tentang implementasi dan pengembangan sistem yang 

memberikan gambaran tentang program dan alat yang dibuat 

menggunakan arduino, sensor gyroscope dan LED. 

Bab V  : kesimpulan dan saran  

Kesimpulan berisi pemaknaan terhadap hasil analisa peneliti, serta saran 

yang berisi rekomendasi untuk pengguna hasil penelitian, dan bagi 

peneliti berikutnya. 

 

 

 

 


