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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan. Di 

mana latar belakang merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan munculnya ide 

untuk membuat aplikasi ini. Rumusan masalah merupakan point-point masalah 

yang harus dipecahkan. Batasan masalah merupakan hal-hal yang membatasi 

pembuatan aplikasi. Tujuan merupakan hasil yang didapat dari rumusan masalah. 

 

1.1 Latar Belakang 

Game edukasi  sangat  menarik  untuk  dikembangkan. Ada  beberapa  

kelebihan  dari  game edukasi  dibandingkan dengan  metode  edukasi  

konvensional.  Salah  satu kelebihan utama game edukasi  adalah  pada  

visualisasi  dari  permasalahan nyata. Massachussets  Insitute  of  Technology  

(MIT)  berhasil membuktikan  bahwa game sangat  berguna  untuk meningkatkan  

logika  dan  pemahaman  pemain  terhadap  suatu masalah melalui proyek game 

yang dinamai Scratch.  

Game edukasi  didesain untuk mensimulasikan permasalahan yang  ada  

sehingga  diperoleh esensi  atau  ilmu  yang  dapat  digunakan  untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Game dengan tujuan edukasi ini dapat 

digunakan  sebagai  salah  satu  media  edukasi  yang memiliki  pola  

pembelajaran learning  by  doing.  Berdasarkan pola  yang  dimiliki  oleh  game 

tersebut,  pemain dituntut  untuk belajar sehingga dapat menyelesaikan  

permasalahan yang  ada. Setiap fitur yang  disediakan  oleh game akan  

membimbing  pemain secara aktif untuk menggali informasi sehingga dapat 

memperkaya pengetahuan dan strategi  saat  bermain. Game edukasi  adalah  salah  

satu bagian  dari  permainan  yang serius.  

Game edukasi dapat menunjang proses pendidikan, karena unggul dalam 

beberapa aspek jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional[1]. 

Salah  satu  keunggulan  yang  signifikan  adalah adanya animasi yang dapat 
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meningkatkan daya ingat sehingga anak dapat menyimpan materi pelajaran  dalam  

waktu  yang lebih  lama  dibandingkan  dengan  metode  pengajaran konvensional 

 Secara umum, game edukasi telah banyak dikembangkan namun 

kebanyakan menggunakan tombol-tombol yang digunakan sebagai alat interaksi 

antara player dengan game tersebut. Seperi ada tombol navigasi untuk 

menggerakkan karakter ke arah yang dikehendaki oleh player.  Tidak  banyak  

ditemui game edukasi  yang menggunakan cara lain untuk melakukan hal tersebut. 

Kontrol navigasi game tersebut dapat dikembangkan menggunakan 

beberapa sensor internal yang umum ada di dalam setiap smartphone. Sensor 

tersebut adalah accelerometer. Smartphone dan teknologi mobile lainnya 

mengidentifikasi orientasinya melalui pemanfaatan akselerator, sebuah perangkat 

kecil yang terdiri dari axis-based motion sensing[2]. Accelerometer adalah 

perangkat elektromekanis yang digunakan untuk mengukur kekuatan percepatan. 

Kekuatan percepatan tersebut mungkin statis, seperti gaya gravitasi terus menerus 

atau, seperti halnya dengan banyak perangkat mobile, dinamis untuk merasakan 

gerakan atau getaran. 

Bertolak ukur dari penjelasan di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PERMAINAN EDUKASI “SPACE 

RUSH” DENGAN MEMANFAATKAN ACCELEROMETER PADA ANDROID”. 

Aplikasi game edukasi ini akan memadukan antara ketangkasan player bermain 

game, operasi matematika untuk mengasah logika player, dan sensor 

accelerometer sebagai alat interaksi antara player dan game, yang dapat 

dijalankan menggunakan perangkat mobile. Sehingga dapat menjadi media 

pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa terbagi menjadi 

beberapa sub permasalahan, yang diantaranya adalah :  

 Bagaimana cara membuat game edukasi yang implementasinya untuk 

anak dalam belajar? 
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 Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berhitung anak dalam hal 

ketepatan dan kecepatan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan 

dibawah ini, antara lain : 

 Aplikasi ini dirancang untuk smartphone minimal dengan prosesor 

armv7 ke atas. 

 Aplikasi ini dibuat dikhususkan untuk anak-anak kelas 2, 3 dan 4 

sekolah dasar. 

 Unsur edukasi yang ada pada aplikasi ini hanya tentang matematika. 

 Player sudah bisa setidaknya mengenal operasi matematika dasar. 

 Aplikasi ini tidak memiliki level, gameplay akan terus berlanjut apabila 

player mampu melewati semua tantangan yang disediakan. 

 Jenis smartphone yang digunakan terdapat sensor accelerometer.  

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan dari perancangan dan implementasi 

game edukasi Space Rush di antaranya adalah: 

 Membuat game edukasi yang implementasinya untuk anak dalam 

belajar. 

 Meningkatkan kemampuan berhitung anak dalam hal ketepatan dan 

kecepatan. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Analisis dan Pengumpulan Data 

Menganalisis kebutuhan sistem dan mengumpulkan serta mempelajari 

berbagai literatur,  buku-buku,  artikel maupun jurnal-jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan mobile game pada Android dan pembuatannya dengan 

menggunakan game engine Unity. 
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1.5.2 Membuat Desain Sistem 

Perancangan desain sistem yang akan dibangun berbasis mobile. Dalam 

penerapannya, game akan menggunakan metode operasi matematika dasar untuk 

menyelesaikan soal yang disediakan. Game edukasi ini, menggunakan tantangan 

seperti konsep  game Sky Force Classic dan game balap mobil sebagai cara 

menggerakkan karakternya, yaitu tantangan berupa mengusahakan agar karakter 

tidak bertabrakan dengan musuh dengan cara menghindari atau 

menghancurkannya, kemudian untuk menggerakkan karakter dengan cara 

memiringkan smartphone ke kanan dan kiri serta atas dan bawah. Jika karakter 

bisa terus melaju, maka score akan bertambah,  dan akan melanjutkan ke tingkat 

kesulitan berikutnya. Dalam game ini tidak akan ditambahkan sistem level, namun 

player akan tetap merasakan kesulitan yang terus bertambah semakin lama game 

ini dimainkan 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Mengimplementasi semua desain sistem yang dibutuhkan pada game ini 

pada bahasa pemrograman C#. Langkah pertama adalah membuat soal yang akan 

dimasukkan pada game ini, dan kemudian menentukan jawaban yang benar juga 

menerapkan beberapa unsur ketangkasan player agar menjadi satu kesatuan game 

yang utuh. 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian, dan pengujian yang dilakukan 

akan dibedakan menjadi dua. Pertama, dilakukan pengujian aplikasi apakah sudah 

bisa berjalan dengan baik kemudian yang kedua diuji langsung ke player untuk 

mengukur peningkatan kemampuan sesuai dengan yang direncakanan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab I   : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
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Bab II  : Landasan Teori 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat. Teori tersebut meliputi definisi Android, definisi game, definisi 

accelerometer, serta tools penunjang pembuatan aplikasi. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang akan 

dikembangkan. Pada bagian analisis diidentifikasikan beberapa hal yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti analisa kebutuhan, spesifikasi 

kebutuhan, skenario game, use case diagram, dan level soal. Pada bagian 

perancangan akan dibahas kerangka implementasi aplikasi yang berupa arsitektur 

yang dibuat berdasarkan analisis yang telah dilakukan.  

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab III dan pengujian dilakukan untuk memastikan sejauh mana 

game yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan.  

Bab V: Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari aplikasi game edukasi yang telah 

dibuat serta saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 


