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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Perkembangan permainan (game) pada masa kini sudah sangat pesat dan 

telah menjadi mode tersendiri di dunia karena mayoritas pengguna komputer 

menggunakan permainan yang terdapat pada komputer. Menurut Alan Shiu Ho 

Kwan (2000)[3], setidaknya ada enam faktor yang melatari seseorang bermain 

games: adanya tawaran kebebasan, keberagaman pilihan, daya tarik elemen-

elemen gam, antarmuka (interface), tantangan dan aksesibilitasnya. Game juga 

dijadikan sarana pembelajaran agar pengguna dapat bermain sekaligus 

mendapatkan pelajaran. Game dengan karakter tersebut disebut dengan game 

edukasi. 

Game edukasi adalah permainan yang berbasis memberikan pembelajaran 

kepada pengguna game[1]. Game edukasi dibuat dengan tujuan spesifik sebagai 

alat pendidikan, untuk belajar mengenal warna, mengenal huruf dan angka, 

matematika, sampai belajar bahasa asing. Desainer yang membuat game harus 

memperhitungkan berbagai hal agar game benar-benar dapat mendidik, 

menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang memainkannya.  

Ketangkasan berhitung adalah kemampuan seseorang dalam melakukan 

perhitungan dengan cepat dan tepat[2]. Sedangkan game edukasi ketangkasan 

berhitung merupakan suatu permainan berbasis edukasi yang dapat melatih dan 

memacu otak dalam menyelesaikan soal – soal berhitung sehingga semakin 

terpacu untuk menyelesaikan soal sebelum batas waktu yang ditetapkan. Game 

ketangkasan berhitung dapat dibuat dalam berbagai media. Media yang umum 

digunakan adalah menggunakan media flash. Media pembuatan game 

ketangkasan berhitung menggunakan flash merupakan sarana yang digunakan 

untuk menginterpretasikan game edukasi ke dalam bentuk tampilan visual.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

 Bagaimana membangun aplikasi game edukasi berbasis multimedia yang 

interaktif ? 

 Bagaimana membangun aplikasi game edukasi berbasis multimedia yang 

difokuskan pada pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah : 

 

 Membangun aplikasi game edukasi berbasis multimedia yang interaktif 

 Membangun aplikasi game edukasi berbasis multimedia yang difokuskan pada 

pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar 

 

1.4 Batasan masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

  Game edukasi dirancang menggunakan macromedia flash 8 

  Permainan ini digunakan untuk single player 

  Game edukatif ini terdiri dari 3 level, antara lain : 

- Level 1  berisi simulasi pengurutan angka dan game tebak bangun datar 

- Level 2 berisi permainan tebak operator matematika meliputi operator 

penambahan, pengurangan,perkalian dan pembagian 

- Level 3 berisi permainan tembak komet meliputi soal soal perkalian dua 

bilangan 
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1.5 Metodologi 

Metodologi dari sistem ini meliputi : 

1.5.1   Studi Litelatur : 

  Studi literatur dalam penelitian ini adalah mempelajari teori mengenai 

game edukatif , mengumpulkan data soal-soal berhitung matematika sekolah dasar 

dan mempelajari bagaimana membuat game edukatif menggunakan macromedia 

flash 

1.5.2   Pengumpulan data : 
 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung penelitian adalah 

pengumpulan data soal-soal berhitung matematika sekolah dasar dan 

mengumpulkan data gambar untuk penunjang game edukasi. 

 

1.5.3.  Perancangan dan Implementasi 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi game edukatif 

menggunakan macromedia flash 8 antara lain : 

 Perancangan dan pembuatan interface game edukatif 

 Perancangan dan menggabungkan fungsi-fungsi pendukung game 

pada macromedia flash 8  

 Menggabungkan interface dengan sistem sesuai dengan kebutuhan 

game 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I       Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II      Dasar Teori 

Berisi dasar teori mengenai Game, Game Edukatif, Ketangkasan 

Berhitung, Macromedia Flash dan Action Script Flash. 
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BAB III     Analisa dan Perancangan Sistem 

 Berisi perancangan sistem untuk implementasi Game edukatif 

ketangkasan berhitung menggunakan Macromedia Flash 

BAB IV     Implementasi dan Pengujian 

                  Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan  pada bab sebelumnya. 

BAB V      Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


