
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputasi yang pesat saat ini memacu inovasi 

dan kemajuan  industri  software atau perangkat  lunak. Di mulai dengan 

perangkat lunak yang hanya berbasis teks (Text Based Application) sampai 

dikembangkannya  perangkat  lunak  visual  atau perangkat lunak yang memiliki 

GUI (Graphical User Interface). Semula pendistribusian perangkat lunak tersebut 

hanya  diperuntukkan  untuk  komputer,  namun  sekarang  telah  menjamah  ke 

peralatan  kecil  atau  small  devices  seperti  handphone,  PDA  (Personal  

Digital Assistance), dan bahkan peralatan rumah tangga. Demikian pula tujuan 

pembuatan perangkat lunak yang semula ditujukan untuk membantu pekerjaan 

sehari-hari berkembang menjadi sarana hiburan atau entertainment media dan 

sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan . Tidak 

dipungkiri bahwa di dunia pendidikan, mata pelajaran matematika menjadi 

momok dan dibenci oleh sebagian besar pelajar. Oleh karena itu penulis 

merancang suatu permainan atau game bukan hanya sekedar untur bermain 

semata namun dapat digunakan sebagai sarana belajar  matematika yang 

menyenangkan bagi para pelajar. 

Game adalah Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang 

membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok 

dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan 

sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. ( Tabloid PC Mild 

Edisi 07/05 Maret 2005 ). Dan salah satu yang paling dikembangkan pada saat ini 

adalah game yang bersifat edukasi. Dimana tidak sedikit lembaga – lembaga 

pendidikan yang menggunakan game edukasi sebagai alat bantu ajar supaya para 

pelajar mudah menyerap pelajaran yang telah diterangkan dan tidak jenuh dalam 

menyelesaikan soal – soal. 
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Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Game Petualangan 2D 

Matematik Interaktif ini adalah GTGE (Golden T Game Engine). Dimana metode 

yang digunakan dalam perancangan aplikasi game ini memiliki peranan penting 

dalam pembuatan rancangan itu sendiri, karena metode yang akan digunakan 

diharapkan akan mudah dipahami apabila dibuat dengan tidak sesulit mungkin. 

Dan untuk memudahkan dalam pembuatannya, penulis mencoba menerapkan 

metode tersebut sebab tidak sulit atau mudah digunakan dan sederhana namun 

berkualitas.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang game petualangan 2D matematik interaktif 

menggunakan bahasa pemograman java. Dalam hal ini menggunakan 

J2SE (Java 2 Standard Edition). 

b. Bagaimana Implementasi rancangan game petualangan 2D matematik 

interaktif dengan GTGE (Golden T Game Engine). 

c. Bagaimana merancang game petualangan 2D matematik interaktif 

yang menarik, sehingga mendorong minat belajar anak – anak untuk 

belajar matematika. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan  masalah  yang  perlu  diajukan  dalam  pengembangan  aplikasi 

perangkat lunak  skripsi ini, antara lain:  

a. Sistem atau aplikasi perancangan game petualangan ini hanya sebatas 

implementasi menggunakan bahasa pemrograman java sehingga 

untuk menjalankan aplikasi masih membutuhkan compiler java. 

b. Platform pengembangan yang digunakan adalah GTGE ( Golden T 

Game Engine).   

c. Implementasi dari aplikasi ini diarahkan untuk basis J2SE ( Java 2 

Standart Edition ). 



3 

 

d. Sistem atau aplikasi perancanagan game petualangan ini hanya 

bersifat single player bukan multi player. 

e. Pemodelan karakter, map 2D beserta isisnya menggunakan Adobe 

Photoshop. 

f. Terdiri dari tiga level berdasarkan tingkat kesulitan masing-masing. 

g. Soal yang digunakan adalah kurikulum untuk kelas 4,5 dan 6. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Merancang dan menghasilkan sebuah game edukasi 2D matematika 

interaktif yang dapat dimainkan oleh semua kalangan, khususnya bagi para 

pelajar (anak-anak SD) sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini 

bertujuan agar anak-anak tidak lagi menganggap matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit, karena dengan game ini mereka dapat bermain sekaligus 

belajar. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, metodologi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Studi pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari literatur - 

literatur yang berhubungan dengan sistem pembelajaran yang 

menarik bagi anak-anak dan pembuatan game menggunakan java. 

 

1.5.2. Analisis masalah 

Analisa permasalahan yang dilakukan sebelum perancangan dan 

pembuatan aplikasi game petualangan 2D matematik interaktif ini 

adalah menganalisa minat belajar matematika pada anak-anak dalam 

mengerjakan soal-soal. Selanjutnya menganalisa bagaimana membuat 

suatu media pembelajaran baru yang dapat menarik minat anak-anak 

dalam belajar matematika, dan terakhir adalah menganalisa fungsi-

fungsi yang terdapat dalam game petualangan ini sesuai dengan 

keinginan penulis. 
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1.5.3. Pembuatan perangkat lunak, 

Pembuatan perangkat lunak game petualangan 2D matematik 

interaktif dilakukan dengan : 

a. Menentukan spesifikasi perangkat lunak berdasarkan hasil 

identifikasi kebutuhan dalam pembuatan game petualangan 2D 

matematik interaktif dengan bahasa pemrograman JAVA dengan 

GTGE sebagai platform pengembanngannya.. 

b. Menganalisis perancangan perangkat lunak dengan membuat 

pemodelan perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang dibuat. 

c. Implementasi perangkat lunak dilakukan berdasarkan hasil 

perancangan perangkat lunak yang telah dibuat sebelumnya. 

d. Melakukan pengujian hasil dari masing-masing fungsi perangkat 

lunak berdasarkan spesifikasi kebutuhan. 

1.5.4. Pengujian 

 Langkah terakhir adalah pengujian hasil. Pengujian dilakukan dengan 

cara menjalankan game yang dibuat untuk mencoba dari kemampuan 

game tersebut dalam memproses perintah yang diinginkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

maksud dan tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem 

yang telah dibuat. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran-saran. 


