
 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang ada saat ini 

khususnya yaitu perkembangan dunia multimedia. Ponsel membantu 

masyarakat sebagai sarana komunikasi dan juga memperoleh berbagai 

informasi. Perkembangan ponsel sebagai media komunikasi semakin 

meningkat pesat, ponsel  juga berkembang menjadi sarana hiburan, alat 

mengetik, menyimpan data, merekam dan memutar ulang, serta 

mengirimkan ke hampir seluruh dunia suara dan gambar yang sudah 

direkam melalui jaringan internet. 

Beragam aplikasi hingga permainan telah banyak yang berjalan dalam 

ponsel. Peminat aplikasi maupun game yang bersifat mobile juga meningkat 

seiring dengan banyaknya aplikasi atau game yang diproduksi. Mulai dari 

game yang bertema petualangan, olah raga, hingga balap. Kebanyakan game 

tersebut hanya memberikan kesan hiburan dan bukan game yang bersifat 

edukasi. Maka akan dirancang sebuah mobile game edukasi dengan mata 

pelajaran matematika yang menjadi pilihannya, karena dianggap pelajaran 

yang menakutkan bagi anak-anak sekolah yang tentu saja selain menghibur 

anak-anak juga dapat memberikan nilai edukasi. 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti mencoba membuat 

Mobile game edukasi dan mengambil tema ular tangga. Permainan yang 
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sudah banyak dikenal dari berbagai kalangan. Cara permainannya pun 

hampir sama, yang membedakan dengan permainan ular tangga biasa yaitu 

dengan adanya fasilitas tanya jawab dalam game ini. 

 Game edukasi yang dirancang sebagai metode belajar anak dalam 

belajar mata pelajaran matematika ini ditujukan untuk anak-anak SD, dari 

kelas 1-6. Sehingga soal-soal yang ada dalam game ini dirujuk dari materi 

mata pelajaran matematika SD.  

 Perancangan mobile game edukasi ular tangga ini menggunakan 

bahasa pemrograman java dengan development tool Netbeans 6.9.1 

pembangun program java aplikasi mobile. 

B. Rumusan Masalah  

Beberapa rumusan masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang bangun game edukasi ular tangga yang dapat 

membantu metode belajar matematika siswa SD? 

2. Bagaimana cara membantu anak belajar matematika dengan perasaan 

senang? 

3. Bagaimana membuat tampilan yang disukai oleh anak-anak? 

C. Batasan Masalah 

                                     Batasan masalah pada  penelitian  ini adalah : 

1. Telepon selular yang dipakai adalah telepon selular yang support 

Java MIDP v.2.0  

2. Pemain dalam game ini hanya orang (user) dan satu orang (lawan 

komputer)   pada satu telepon selular. 

3. Game ini ditujukan bagi anak-anak SD kelas 1-6. 
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4. Jenis (genre) dari game ular tangga edukasi ini adalah board game 

(permainan papan) serta di dalamnya terdapat unsur edukasi 

(educational). 

5. Terdapat tiga tingkat kesulitan, yaitu : 

1. Mudah (kelas 1-2) : Level 1, Level 2, Level 3 

2. Sedang (kelas 3-4) : Level 4, Level 5, Level 6 

3. Sulit (kelas 5-6)     : Level 7, Level 8, Level 9 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Merancang bangun game edukasi yang membantu belajar 

matematika siswa SD. 

2. Membantu anak belajar matematika dengan menyenangkan 

sehingga matematika tidak dianggap pelajaran yang menakutkan 

bagi anak-anak SD.  

3. Memberikan anak-anak hiburan dengan tampilan yang menarik 

dengan bermain  game. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu guru dalam mengajarkan mata pelajaran matematika. 

2. Anak-anak menjadi senang belajar matematika, selain mendapat 

hiburan dari bermain game ini mereka bisa mendapatkan nilai 

edukasi. 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian  ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas tentang pengertian dan penjelasan mengenai teori-

teori yang mendasari perancangan mobile game edukasi ular 

tangga. 

      BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Membahas langkah proses perancangan mobile game edukasi 

ular tangga. 

           BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Menunjukkan hasil dari perancangan dan pengujian mobile 

game edukasi ular tangga. 

           BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

 


