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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan akan informasi sangat besar. Meningkatnya 

kebutuhan ini mengakibatkan pertumbuhan yang sangat pesat di bidang teknologi 

informasi. Hampir seluruh bidang memanfaatkan teknologi informasi ini, 

termasuk diantaranya adalah bidang pendidikan. 

Perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan ini dapat dilihat 

dengan diciptakannya berbagai media elektronik maupun game yang digunakan 

sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran elektronik dapat digunakan 

oleh seorang siswa untuk membantunya belajar secara mandiri. Selain itu, media 

ini juga digunakan sebagai suplemen tambahan terhadap materi pembelajaran 

yang disajikan secara regular dikelas. 

Kimia merupakan pelajaran yang memahami tentang nama senyawa yang 

terbentuk antara unsur logam dan non logam, apalagi kurikulum SMU hanya 

memberikan teori secara garis besar saja, sedangkan selanjutnya pemahaman 

konsep dalam implementasinya. Ada beberapa konsep dasar dalam kimia yang 

harus di kuasai sebelum ketingkat selanjutnya. 

Salah satu pelajaran yang merupakan konsep dasar kimia adalah pelajaran 

mengenai tata nama senyawa. Pelajaran ini diterima oleh siswa ketika berada di 

bangku kelas satu SMU, Jika siswa menguasai konsep dasar ini, maka siswa 

tersebut akan mudah dalam mengikuti topik pelajaran kimia selanjutnya. 
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Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas maka diusulkan sebuah 

penelitian dengan judul “GAME TATA NAMA SENYAWA 

MENGGUNAKAN ALGORITMA BACKTRACKING UNTUK SISWA 

SMU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah  dikemukakan diatas maka 

permasalahan yang timbul adalah : 

1) Bagaimana menentukan alur game tata nama senyawa ? 

2) Bagaimana mengimplementasikan algoritma backtracking pada game tata 

nama senyawa ? 

3) Bagaimana merancang game tata nama senyawa yang menarik dan 

edukatif ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya game pembelajaran kimia tata 

nama senyawa untuk siswa SMU adalah : 

1) Membuat game evaluasi tata nama senyawa menggunakan algoritma 

backtracking. 

2) Membuat game pembelajaran dimana siswa dapat mengetahui tentang 

tata nama senyawa. 

3) Membuat game pembelajaran yang disertai Pertanyaan-pertanyaan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan game pembelajaran kimia tata nama 

senyawa ini adalah : 
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1) Game pembelajaran yang dibuat ini ditunjukkan khusus untuk anak 

SMU agar siswa benar-benar mengerti tentang tata nama senyawa 

kimia.  

2) Game pembelajaran ini meliputi materi dasar kimia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Guna mempermudah dalam penulisan tugas akhir ini, maka peneliti 

menjelaskan pada bab ini tersusun sebagai berikut :  

Latar belakang permasalahan memuat mengenai masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian yang dipandang penting dan menarik untuk 

diteliti. 

Perumusan masalah : memberikan gambaran masalah yang paling 

dominan yang menjadi obyek penelitian. 

Batasan masalah : memberikan batasanbatasan pembahasan pada obyek 

penelitian. 

Tujuan penelitian : mengemukakan sasaran yang ingin dicapai oleh penulis 

setelah penelitian dilaksanakan dan dikaitakan judul penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung secara 

teknis pengerjaan aplikasi yang dikerjakan. 
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BAB III : ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisa perancangan sistem diantaranya 

algoritma backtraking, multimedia, J2SE, nama-nama senyawa ion. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

Dalam bab ini dibahas mengenai implementasi aplikasi game 

pembelajaran yang telah disusun meliputi layout aplikasi game 

pembelajaran dan pengujian aplikasi game bembelajaran. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, 

berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian terdahulu, serta saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


