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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang akan dilakukan. 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan.  

1.1.  Latar Belakang 

 Permainan merupakan bagian dari bermain, sebaliknya bermain 

merupakan bagian permainan. Permainan merupakan suatu kegiatan yang 

kompleks, didalamnya terdapat peraturan[2].Dan peraturan bertujuan untuk 

membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Game untuk 

perkembangan otak lebih konsentrasi, melatih memecahkan masalah dengan tepat. 

Dalam game terdapat berbagai konflik yang dituntut untuk menyelesaikannya 

cepat dan tepat. Tetapi game juga dapat merugikan apabila sudah kecanduan dan 

lupa waktu. Salah satunya contoh game yaitu Tetris. Tetris merupakan teka-teki 

yang didesain dan diprogram oleh Alexey Pajitnov, Juni 1985. Nama Tetris 

diambil dari awalan numerik Yunani tetra yang bermakna bangun dengan 

empat bagian. Banyak kalangan memainkan game ini, selain sederhana tetapi 

menyenangkan. Konsepnya menyusun balok yang berjatuhan, disusun 

membentuk garis horizontal tanpa celah. Caranya dengan menggerakkan ke 

samping ataupun memutarnya. Ketika itu maka balok hilang, balok berjalan 

semakin lama akan semakin cepat. Bila balok terhalang masuk, balok lain terus 

berjatuhan menumpuk dan gameover[6]. 

Game edukasi merupakan permainan yang dirancang untuk tujuan tertentu 

seperti memperluas konsep, memahami sebuah peristiwa sejarah, mengenal huruf 

dan angka, lalu matematika, dan membantu mereka dalam keterampilan karena 

mereka bisa sambil bermain[6]. Dalam penelitian ini diusulkan game Tetris untuk 

dijadikan game edukasi. Pengembangannya yaitu dengan memasukkan nilai 

edukasi perhitungan matematika sederhana pada balok. Dengan permainan ini 

diharapkan user bisa memanfaatkan game edukasi ini. Didalamnya terdapat unsur 

edukasi, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semua 

http://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)#cite_note-42
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Tetra
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)#cite_note-42
http://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)#cite_note-42
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akan dimasukkan dalam balok-balok untuk diisikan jawaban sesuai soal. User bisa 

memilih tingkat kesukaran sesuai dengan minat masing-masing.  

Berkembang pesatnya teknologi seperti Android semakin membuat banyak 

kalangan untuk terus mengikuti dan mengembangkannya. Android merupakan 

sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler atau komputer tablet. 

Salah satu yang digemari oleh anak-anak yaitu game[9]. Hampir anak-anak jaman 

sekarang senang menekuni aktifitas yang menyenangkan ini. Tetapi tidak banyak 

pula yang dimainkan oleh anak-anak merupakan game kurang bermanfaat. Selain 

permainan yang mereka mainkan juga karena perangkat yang digunakan pun 

menarik seperti mobile Android[3]. 

Berdasarkan bahasan diatas bisa dikembangkan dari Tetris yaitu dengan 

memasukkan edukasi matematika untuk anak. Jadi anak dapat bermain dan belajar 

menggunakan permainan ini. Pada permainan ini terdapat penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga lebih bermanfaat dan sarana 

belajar untuk anak yang menyenangkan. Aplikasi yang dibuat akan berjalan pada 

perangkat mobile. Dengan merancang dan membangun game berbasis mobile 

diharapkan user dapat menggunakan game ini dengan mudah. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan game edukasi tetris matematika 

berbasis mobile technology ini terdapat beberapa permasalahan yang harus 

dipecahkan antara lain : 

a. Bagaimana mengimplementasikan game Tetris matematika untuk 

sarana belajar anak?  

b. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi game tetris matematika 

berbasis  pada Android? 

1.3.  Tujuan 

  Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Menerapkan game Tetris matematika untuk sarana belajar anak. 

b. Menerapkan  technology pada game. 

1.4.  Batasan Masalah 

  Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan 

masalah yakni sebagai berikut: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)#cite_note-42
http://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)#cite_note-42
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a. Sistem menggunakan 1 sampai 2 digit angka untuk hasil dan jawaban 

yang tersedia. 

b. Angka pada soal di tentukan secara random. 

c. Game dijalankan pada  Android. 

d. Game dimainkan oleh single player. 

e. Sasaran anak SD Kelas 4 – 6.. 

f. Jumlah soal maksimal 10. 

1.5.  Metodologi 

   Adapun tahap-tahap perancangan dan pembuatan game edukasi 

tetris matematika menggunakan  technology antara lain sebagai berikut:  

1.5.1. Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dikumpulkan informasi dari berbagai macam 

literatur yang berhubungan dengan pembuatan game menggunakan mobile 

technology seperti Android. Serta beberapa referensi tentang game Tetris 

matematika. Kemudian data tersebut disusun berdasarkan tahapan dan alur 

dalam game development.  

1.5.2. Analisa Sistem 

Pada game dan aplikasi yang akan dibuat, perlu adanya 

Storyboard. Merupakan gambaran dan analisa untuk mempermudah dalam 

pembuatan suatu aplikasi tertentu. Susunan dari sebuah aplikasi yang telah 

dibuat dapat dilihat dalam storyboard. Pada game ini terdapat perhitungan 

matematika yang diterapkan dalam bentuk game Tetris. Dan game ini 

termasuk pada jenis game puzzle. Yang berjudul “ game edukasi tetris 

matematika menggunakan mobile technology ”, dimainkan oleh single 

player, dan bersifat edukatif yaitu mempelajari perhitungan matematika 

serta menyusun balok pada game seperti tetris pada umumnya. Terdapat 

petunjuk dalam memainkan game ini. 

1.5.3. Merancang Design Sistem 

   Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap alur jalannya sistem 

pada game Edukasi Tetris matematika. Selanjutnya akan digambarkan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML). 
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   Selanjutnya akan dilakukan perancangan graphical user interface 

(GUI) dan game scene sesuai dengan skenario dan konsep yang telah 

dibuat sebelumnya. 

1.5.4. Implementasi Sistem 

Dari perancangan sistem tersebut dibuatlah sebuah aplikasi game 

edukasi tetris matematika menggunakan mobile technology pada Android. 

1.5.5. Pengujian  

Pengujian didasarkan pada cara kerja game serta dari sudut 

pandang pengguna. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir, metodologi penelitian yang 

digunakan untuk pembuatan tugas akhir dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori yang mendukung dibuatnya game 

edukasi, melingkupi konsep, karakter, dan hardware 

dalam pembuatan game.  

BAB III  : ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Membahas tentang analisa kebutuhan dari sistem dan 

desain dari keseluruhan sistem yang dibuat. Desain sistem 

dalam game digambarkan pada state diagram seperti flow 

chart, use case, sequence diagram dan activity diagram. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang implementasi performa pada game dan 

pengujian dari hasil sistem yang sudah terbentuk untuk 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. 

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh 

dari hasil implementasi dalam tugas akhir ini. 


