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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai aplikasi sangat 

luas pada aspek kehidupan. Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan 

mulai jenjang pendidikan dasar. Matematika timbul karena pola pikir manusia 

yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran yang disusun secara 

konsisten dengan mempergunakan logika deduktif. 

Game adalah salah satu produk teknologi yang dapat digunakan sebagai 

alternatif media pembelajaran. Masuknya game dalam proses belajar, melahirkan 

suasana yang menyenangkan karena anak tersebut dapat mengendalikan 

kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Lalu gambar dan suara yang 

muncul membuat anak tidak merasa bosan, sebaliknya akan merangsang untuk 

mengetahui lebih jauh lagi. Game kini hadir dan menjadi inovasi pembelajaran 

pada anak sebagai sarana menarik semangat belajar anak ataupun juga sebagai 

hiburan bagi orang dewasa dan semua kalangan.  

Dalam tugas akhir ini akan di bahas tentang pembuatan dan konsep dari 

permainan game matematika yang mengadopsi dari rumus penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian yang dimana sebagai patokan peraturan. Dimana 

dalam permainan game ini memiliki papan maze yang berisi angka – angka acak, 

yang disisi pojok  bawah sebelah kiri bawah sebagai angka awal keberangkatan 

dan pojok kanan atas merupakan angka akhir dari tujuan. Permainan ini hampir 

menyerupai ular tangga  namun bedanya permainan ini tidak meggunakan dadu 

namun menggunakan operasi aritmatika sebagai acuan dan rumus untuk mencari 

jalur menuju angka tujuan.  

Banyak sekali pendapat mengenai kecerdasan buatan. Pada dasarnya 

kecerdasan buatan adalah sebuah sistem yang dapat berfikir seperti 

manusia.Teori-teori ini dapat dinyatakan dalam bahasa komputer dan dapat 

dibuktikan eksekusinya pada komputer contohnya permainan 
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komputer.Permainan komputer kebanyak menggunakan teori kecerdasan buatan 

yang berupa algoritma yang dapat digunakan untuk membuat problem atau 

pencarian solusi dari problem yang ada. Pada proses membuat problem permain 

yang akan dibangun dalam tugas akhir ini menggunakan algoritma backtracking 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan ditangani dalam tugas akhir ini adalah : 

 Membuat game yang mengandung unsur pembelajaran untuk 

meningkatkan SDM yang dikemas dalam game matematika. Dimana 

untuk proses pembelajaran pada anak SD tersebut harus diselingi 

dengan permainan agar anak-anak tersebut tidak bosan 

 Bagaimana menerapkan Algoritma Backtracing sebagai  pencarian 

solusi dari problem dan untuk membuat problem itu sendiri. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, ruang lingkup permasalahan akan 

dibatasi beberapa hal, yaitu: 

1. Algoritma  yang digunakan adalah Algoritma Backtraking 

2. Program yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah java  

3. Game digunakan untuk murid SD kelas 1 sampai 3 dan di ujicobakan pada 

20 sample 

4. Bilangan yang digunakan 1 – 200 Hanya operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian 

5. Rule yang digunakan antara 1 sampai 20 

6. Tidak membahas perbandingan dengan metode lainnya 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tugas Akhir ini 

bertujuan membuat game edukasi sebagai media pembelajaran dan hiburan  
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1.5 Metodologi Penelitian 

 Pembuatan Software Game ini meliputi beberapa tahapan diantara yaitu :  

 

1.5.1 Studi literatur  

Mempelajari teori-teori penunjang untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu: 

Bahasa Pemrograman Java, Algoritma yang di gunakan yaitu Backtracing, 

Rational Rose, dan Camtasia Studio 8    

 

1.5.2  Perancangan system dan desain  

 Dalam tahap ini akan dibagi menjadi beberapa kategori perancangan yaitu : 

a. Perancangan Gameplay dan arsitektur. Perancangan ini meliputi 

analisis dan desain system yang akan dikembangkan 

b. Perancangan Model Interface Game 

Perancangan tampilan antar muka (interface), berfungsi sebagai media 

Komunikasi antara user dengan aplikasi. Perancangan ini meliputi 

analisis dan desain tampilan antara muka yang akan di Kembangkan 

menggunakan Java 

1.5.3.  Implementasi Sistem 

Tahap implementasi perangkat lunak adalah tahap untuk 

mengimplementasikan     hasil rancangan yang sudah dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman Java 

1.5.4.  Pengujian dan analisa sistem  

Pengujian didasarkan pada cara kerja Sistem apakah hasil implementasi 

sesuai dengan analisa dan ran cangan 

1.5.5.   Pengujian Fungsional 

1.5.6.  Pengujian Responden 

1.5.7.  Pengujian Algoritma Backtracking 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami permasalahan dan 

pembahasannya, maka penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan 

sistematika sebagai berikut:  
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dari sistem yang dibuat, 

dan sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir. 

 BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dalam 

penyelesaian masalah serta teori yang mendukung dalam 

pembuatan sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan 

tugas akhir. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada 

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang cara pengggunaan sistem yaitu 

merupakan hasil rancangan dengan menggunakan data yang 

dibutuhkan dan pengujian dari program yang telah dibuat. 

Pengujian dilakukan untuk memastikan sejauh mana program 

yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah. 


