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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai makhluk Tuhan, manusia adalah makhluk yang berbeda dengan 

makluk lainNya. Yang membedakan disini adalah manusia diciptakan dengan akal 

dan pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dengan adanya akal dan 

pikiran manusia dapat mengingat sesuatu yang mungkin sudah lama dialami.  

Kemampuan daya ingat memegang peranan yang penting dalam kehidupan, daya 

ingat menjadi salah satu tolak ukur dalam intelektualitas.  

 Yang menjadi tolak ukur daya ingat adalah kecepatan seseorang untuk 

mengingat sesuatu dan daya tangkap untuk memahami suatu informasi, Daya 

ingat memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Orang dapat 

belajar berbagai hal berbeda. Namun, tidak ada satupun yang berguna kalau kita 

tidak bisa mengingat apa yang telah kita pelajari.  

 Permasalahan yang banyak terjadi sekarang ini adalah dimana daya ingat 

manusia yang semakin lama semakin menurun, dengan semakin bertambah usia 

maka kemampuan kita semakin berkurang. Daya ingat menurun dan berdampak 

negatif dalam berbagai hal. Cara mengasah daya ingat contohnya dengan 

pmemberikan pelatihan-pelatihan, kuis, membuat akronim bila ingin mengingat 

sesuatu yang berbentuk kata-kata, mengulang-ulang dan sebagainya.  

 Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat salah satunya teknik 

pembuatan aplikasi mengalami kemajuan. Salah satunya aplikasi komputer yang 

banyak digemari adalah game. Game komputer bukan hanya sebagai hiburan 

tetapi juga sebagai media edukasi. Kelebihan dari game edukasi dapat 

menstimulasi kemampuan otak seseorang, menambah kreatifitas, menambah daya 

ingat dan mengisi waktu luang. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi yang cukup pesat sekarang ini dan daya tarik manusia 
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terhadap game komputer, Maka penulis akan membuat “Rancang Bangun Game 

Tebak Angka Untuk Melatih Daya Ingat ” diharapkan selain sebagai hiburan 

mengisi waktu luang permainan ini dapat melatih dan meningkatkan konsentrasi 

serta kemampuan daya ingat dan kecepatan berfikir untuk menyelesaikan 

permainan dengan cepat dan benar bagi yang memainkannya.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat game untuk hiburan sekaligus pendidikan yang dapat  

melatih daya ingat agar menjadi lebih baik?  

2. Bagaimana mengimplementasikan game daya ingat menggunakan 

bahasa pemograman JAVA? 

3. Bagaimana membuat game yang user friendly sehingga menarik minat 

pemain dalam bermain serta mengasah daya ingat pemain? 

 

1.3  Tujuan dan manfaat 

Tujuan  dan manfaat dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat game tebak angka untuk melatih daya ingat pemain 

menggunakan bahasa pemograman java.  

2. Membuat game hiburan sekaligus pendidikan karena merupakan salah 

satu game edukatif mengasah dan menambah daya ingat pemain game. 

3. Melatih kemampuan konsentrasi, koordinasi antara mata, tangan dan 

skill motorik serta membuat game bagi anak-anak, remaja maupun 

orang dewasa dalam mengisi waktu luang dengan permainan yang 

melatih daya ingat agar menjadi lebih baik.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang didefinisikan dalam tugas akhir ini adalah :  

1. Game dibuat menggunakan bahasa pemograman JAVA 

2. Materi game berupa angka – angka (tebak angka) 

3. Game dibuat terdiri atas 3 level : beginner, medium, dan expert sesuai 

dengan tingkat kesulitannya masing – masing. 
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4. Game dilengkapi timer dengan alokasi waktu yang disediakan sesuai 

level yang dimainkan. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Dilakukan dengan cara mempelajari literatur - literatur yang 

berhubungan dengan rancang bangun game tebak angka, berupa 

materi tentang bahasa pemograman java dan sistem pembuatan game 

yang edukatif dan menarik untuk meningkatkan daya ingat pemain  

2. Analisis masalah 

Sebelum perancangan dan pembuatan game maka sebelumnya 

dilakukan beberapa analisa permasalahan sebagai berikut :  

a. Menganalisa permasalahan yang dialamai oleh manusia yaitu 

tentang daya ingat yang semakin lama semakin menurun.  

b. Mengananalisa bagaimana cara meningkatkan daya ingat, salah 

satunya dengan melakukan pelatihan tes daya ingat.  

c. Menganalisa pembuatan sebuah game yang menarik dan edukatif.  

d. Menganalisa fungsi game yang akan dibuat sesuai dengan perintah 

yang diinginkan sehingga aplikasi menjadi menarik bagi pemain.  

e. Menganalisisa  apakah rancangan game dapat berjalan diberbagai 

macam system operasi yang mendukung JAVA. 

3. Implementasi  

a. Menentukan spesifikasi perangkat lunak berdasarkan hasil 

identifikasi kebutuhan dalam pembuatan game. 

b. Membuat pemodelan perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang 

telah dibuat sebelumnya. 

c. Implementasi perangkat lunak  dilakukan berdasarkan hasil 

perancangan yang dibuat sebelumnya.  

d. Melakukan pengujian fungsionalitas dari perangkat lunak.  

 

 



4 
 

4. Pengujian 

Pengujian hasil dilakukan dengan cara menjalankan game yang dibuat 

untuk mencoba dari kemampuan fungsionalitas game tersebut dalam 

memproses perintah yang diingikan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, tujuan, perumusan 

masalah, ruang lingkup, metodologi penelitian dan 

sistematika penyusunan laporan yang dipakai didalam 

pembuatan tugas akhir ini.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan game. Dasar teori dari literatur dan referensi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

sebagai bahan tugas akhir.  

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan bagaimana cara kerja beserta analisa 

perencanaan game sesuai dengan teori-teori dasar yang 

ada. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tahap-tahap implementasi program dan 

penjelasan tiap tahap program dari proses implementasi 

program. Serta penjelasan dan hasil pengujian yang 

dilakukan terhadap program yang dibuat. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, kesimpulan dari hasil pengujian program. 

Dan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut.  


