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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

       Game adalah suatu tindakan yang sangat menyenangkan bagi semua orang 

dan merupakan hal yang tidak asing lagi masyarakat, bahkan bukan hanya untuk 

anak-anak saja melaikan juga untuk remaja, pemuda, bahkan orang tua sekali pun. 

       Dalam perkembangannya, game ini dilakukan bersama-sama untuk metode 

pembelajaran sehingga membantu mendidik anak dalam hal belajar disekolah 

sehingga permainan yang dimainkan mengasah otak dan Game edukasi ini sangat 

berguna bagi siswa dalam memahami mata pelajaran matematika lebih baik lagi 

karena menggunakan objek visual yang dirancang menarik yang berbeda dari 

pembelajaran di sekolah pada umumnya. Mengingat akan kondisi atau situasi 

dalam pembelajaran, siswa-siswi sekarang sulit untuk memahami pelajaran yang 

diikutinya, salah satu penyebabnya adalah bosan dengan kondisi belajar yang 

tidak ada perubahan yang mendasar pada umumnya. 

       Maka ada permasalahan apa yang membuat siswa-siswi bosan memahami 

pelajaran yang diikutinya, apalagi pada pembelajaran matematika. dalam beberapa 

tahun terakhir ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat 

game khusus anak-anak ( game yang berbasis edukasi) semakin lama semakin 

tergusur oleh genre game dewasa diantaranya pembunuhan, perkelahian, dan 

berbagai macam lainnya. Sehingga permainan digital sekarang ini kebanyakan 

tidak memiliki unsur unsur edukasi dan fairplay. Dimana permainan digital 

diarahkan dalam tindakan kekerasan dan sadisme serta menghilangkan unsur nilai 

nilai kejujuran dan pengembangan diri seseorang. 

       Sedangkan jaman sekarang, permainan digital yang dimainkan sekarang ini 

lebih sering dimainkan dan dikuasai oleh anak anak, sehingga anak akan lebih 

suka untuk bermain game dibandingkan belajar. Kecendrungan ini membuat para 

orang tua menjadi jengkel dan memaksa anaknya untuk belajar. Sedangkan 
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menurut penelitian yang ada maka apa yang kita sukai/ disenangi oleh seseorang 

yang akan memacunya untuk belajar hal-hal tersebut walaupun susah. 

       Dengan begitu, dengan adanya situasi seperti ini dimanfaatkan untuk 

membuat suatu game edukasi yang bertujuan untuk mendidik anak-anak atau 

siswa-siswi yang ada di SD Negeri 62 Pangkalpinang agar lebih memahami 

mata pelajaran matematika, dan diharapkan dengan metode yang ditawarkan, bisa 

lebih mengingat, mengerti dan memahami pelajaran, serta membantu para guru 

melahirkan suasana baru dalam menjelaskan mata pelajaran matematika menjadi 

lebih menyenangkan. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dihadapi dalam pembuatan 

game edukasi pada saat ini : 

a. Bagaimana membuat game yang mengandung unsur pembelajaran agar yang 

menggunakannya tidak bosan. 

b. Bagaimana membantu mengembangkan metode pembelajaran yang 

digunakan guru yang dianggap kurang menarik agar lebih menyenangkan. 

c. Bagaimana cara memasukkan unsur-unsur yang terkait dalam pembuatan 

game edukasi atau pembelajaran. 

 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun game edukasi 

matematika dan membantu siswa dalam proses pembelajarannya. 

Manfaat dari peneliatian ini adalah : 

a. Memberi kemudahan kepada siswa-siswi dalam proses pembelajaran agar 

dapat untuk diingat. 

b. Mengetahui sejauh mana kegunaan, kelayakan, dan kecocokan game edukasi 

matematika dalam metode pembelajaran baru yang tidak membuat bosan 

anak-anak. 
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c. Memberikan pembelajaran sekaligus hiburan serta manfaat kepada siswa-

siswi yang memainkan game pembelajaran ini. 

 

 

1.4  Batasan Masalah 

 Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah, maka penulis menentukan 

batas permasalahan sebagai berikut : 

a. Perancangan aplikasi : 

1. Deskripsi permainan, meliputi informasi umum, konsep dasar, tujuan, dan 

konsep permainan. 

2. Komponen permainan,  meliputi area permainan dan fitur. 

b. Game yang dibangun adalah game 2D offline. 

c. Game yang dibangun merupakan game yang berupa edukasi atau 

pembelajaran. 

d. Game edukasi ini dibangun dengan menggunakan Adobe Flash CS3. 

e. Game edukasi ini ditujukan kepada pengguna siswa-siswi kelas 3 pada SD 

Negeri 62 Pangkalpinang. 

 

 

1.5 METODE PENELITIAN 

 Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian : 

1.5.1   Pengumpulan Data 

1. Surve pada beberapa game yang akan menjadi referensi 

Melakukan survey pada suatu game dengan jenis yang sama untuk menjadi 

bahan referensi untuk pembuatan skripsi ini. 

2. Studi keperpustakaan 

Dilakukan agar dapat membantu serta mendukung penulisan laporan. 

Sumber pustaka yang digunakan berasal dari buku sebagai 

referensi,bacaan-bacaan yang berkaitan dengan permasalahan, 

pembelajaran dari internet yang berkaitan dengan topik. 
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1.5.2 Identifikasi Kebutuhan dan Analisis 

Tahap menganalisis dengan mendefinisikan alur permasalahan dan 

mengidentifikasikan dari game edukasi kebutuhan data yang  telah 

dikumpulkan yang berkaitan dengan mendefinisikan kebutuhan fungsional 

dan non fungsional. Toolcase yang digunakan UML berbentuk Use Case.  

 

1.5.3    Perancangan  

1. Perancangan game 

Meliputi perancangan jalan cerita dan fitur yang digunakan dalam objek 

game yang dilakukan dengan merancang rancangan layar dan Storyboard. 

2. Perancangan sistem 

Perancangan sistem menggunakan Flowchart sistem. 

 

1.5.4 Implementasi dan Pengujian 

1. Tahap Implementasi 

Pada tahap ini, penulis menerapkan sistem di SD Negeri 62 

Pangkalpinang. 

2. Tahap Pengujian 

Tahap ini meliputi proses uji coba sistem yang dibangun dengan 

menggunakan teknik blackbox dan pengujian respon pengguna. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sesuai dengan ruang lingkup pembatasan skripsi. penulis menyusun skripsi 

ini dalam lima bab, dimana tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

Bab I      Pendahuluan 

Merupakan bab yang menjelaskan latar belakang, permasalahan, 

mencoba merumuskan inti permasalahan yang dihadapi, menentukan 

tujuan penulisan, kemudian diikuti dengan pembatasan masalah, 

metode penelitian, metode perancangan, serta sistematika penulisan. 
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Bab II      Landasan Teori 

Bab ini penulis akan menjelaskan berbagai konsep dasar dan teori-teori 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang 

berguna dalam proses analisis permasalahan, dan teori-teori 

pendukungnya. 

 

Bab III    Pemodelan Proyek 

Pada bab ini dijelaskan tentang identifikasi stakeholder, identifikasi 

deliverables dan pembuatan WBS, Milestone, Ghantt chart, Jadwal 

Proyek, RAB. 

 

Bab IV    Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini penulis membahas secara umum untuk menguraikan 

gambaran umum analisa sistem  yang dilakukan dan perancangan 

sistem.  

 

Bab V      Implementasi dan Penutup 

Pada bab ini menjelaskan implementasi sistem dan pengujian serta 

berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


