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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan. Di 

mana latar belakang merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan munculnya ide 

untuk membuat aplikasi ini. Rumusan masalah merupakan point-point masalah 

yang harus dipecahkan. Batasan masalah merupakan hal-hal yang membatasi 

pembuatan aplikasi. Tujuan merupakan hasil yang didapat dari rumusan masalah. 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi sekarang ini berkembang pesat dan sudah merambah 

ke dalam segala aspek kehidupan. Salah satu program yang semakin berkembang 

adalah game. Game sekarang tidak hanya dapat dijalankan menggunakan 

komputer atau laptop saja, namun dapat dijalankan pada perangkat mobile seperti 

handphone. Di awal perkembangannya, game dianggap hanya bertujuan untuk 

hiburan. Sebagai suatu program yang interaktif yang dapat merespon apa yang 

dilakukan pemain, game ini mempunyai peluang yang besar untuk menjadi 

sebuah sarana pendidikan agar minat anak untuk belajar meningkat. Maka game 

tersebut dapat dipadukan dengan unsur edukasi.   

Game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan 

pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi 

multimedia interaktif[1]. Salah satu contoh dari game edukasi adalah game 

edukasi sempoa. Game edukasi sempoa merupakan perpaduan antara game 

dengan operasi matematika menggunakan metode sempoa.  

Operasi matematika menggunakan  metode sempoa telah lama digunakan, 

di mana sempoa sebagai alat hitung yang sangat mudah dimengerti dan juga 

merupakan salah satu mental aritmatika. Metode pembelajaran sempoa masih 

menggunakan metode konvensional. Metode seperti itu, lambat laun akan 

mengakibatkan kejenuhan sangat monoton. Untuk menghindari kejenuhan, maka 

diperlukan media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti game 

edukasi. 
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Mental aritmatika  adalah keterampilan berhitung  di luar kepala atau 

mencongak (diambil dari bahasa Inggris mental arithmetic). Sedangkan dalam arti 

bahasa, mental aritmatika terdiri dari dua kata yaitu mental dan aritmatika. 

Aritmatika adalah bagian dari ilmu dasar matematika yang merupakan dasar bagi 

manusia untuk berhitung. Proses berhitung menggunakan media yang disebut 

sempoa. Sedangkan mental adalah memindahkan sempoa pada bayangan otak 

sehingga bisa berhitung lebih cepat lagi[2].  

Bertolak ukur dari penjelasan di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“GAME EDUKASI SEMPOA DASAR UNTUK MENGASAH MENTAL 

ARIMATIKA BERBASIS MOBILE”. Aplikasi game edukasi ini akan 

memadukan antara game dan operasi matematika menggunakan metode sempoa 

yang dapat dijalankan menggunakan perangkat mobile. Sehingga dapat menjadi 

media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa terbagi menjadi 

beberapa sub permasalahan, yang diantaranya adalah :  

 Bagaimana membuat sebuah game edukasi sempoa ?   

 Bagaimana mengimplementasikan perancangan game edukasi sempoa 

ke dalam suatu aplikasi android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan 

dibawah ini, antara lain : 

 Pengguna dapat melakukan latihan sesuai soal yang telah disediakan. 

 Aplikasi ini dirancang untuk mobile phone minimal dengan OS Android 

2.2. 

 Menggunakan sempoa jenis 1:4. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan dari perancangan dan implementasi 

aplikasi mobile sempoa diantaranya adalah: 

 Untuk membuat sebuah game edukasi sempoa. 

 Implementasi suatu perancangan game edukasi sempoa ke dalam suatu 

aplikasi android. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Analisis dan Pengumpulan Data 

Menganalisis kebutuhan sistem dan mengumpulkan serta mempelajari 

berbagai literatur,  buku-buku,  artikel maupun jurnal-jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan pembelajaran sempoa dasar dan pembuatan game berbasis 

android menggunakan engine Unity. 

1.5.2 Membuat Desain Sistem 

Perancangan desain sistem yang akan dibangun berbasis mobile. Dalam 

penerapannya, game akan menggunakan metode sempoa untuk menyelesaikan 

soal yang disediakan. Game edukasi ini, menggunakan tantangan seperti konsep  

game typingmaster, yaitu soal yang disediakan berjalan di bagian atas, kemudian 

dihitung menggunakan sempoa. Jika jawaban benar, maka score akan bertambah,  

dan akan melanjutkan ke soal berikutnya. Sistem level juga ditambahkan pada 

game ini, agar user dapat mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang 

berbeda. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Mengimplementasi semua desain sistem yang dibutuhkan pada game ini 

pada bahasa pemrograman C#. Langkah pertama adalah membuat soal yang akan 

dimasukkan pada game ini, dan kemudian menentukan jawaban yang benar 

menggunakan metode sempoa agar menjadi satu kesatuan game yang utuh. 

1.5.4 Pengujian 

Pengujian aplikasi ini menggunakan metode blackbox, di mana metode ini 

fokus pada keperluan fungsional dari aplikasi, adapun fungsi-fungsi yang di 
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ujicoba, di antaranya: 

 Mendeteksi letak manik-manik sempoa, sehingga dapat mengetahui 

nilai dari manik-manik tersebut kemudian menampilkan ke display 

handphone. 

 Menampilkan soal sempoa secara acak. 

 Melakukan pemeriksaan jawaban user. 

 Menampilkan score tertinggi. 

 Fungsi-fungsi tombol pada tampilan game 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab I   : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II  : Landasan Teori 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat. Teori tersebut meliputi definisi game, definisi sempoa, definisi mental 

aritmatika, serta tools penunjang pembuatan aplikasi. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang akan 

dikembangkan. Pada bagian analisis diidentifikasikan beberapa hal yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti analisa kebutuhan, spesifikasi 

kebutuhan, skenario game, use case diagram, dan level soal. Pada bagian 

perancangan akan dibahas kerangka implementasi aplikasi yang berupa arsitektur 

yang dibuat berdasarkan analisis yang telah dilakukan.  

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab III dan pengujian dilakukan untuk memastikan sejauh mana 

game yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan.  
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Bab V: Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari aplikasi game edukasi yang telah 

dibuat serta saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


