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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2006), 

matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia. Peran matematika saat ini sangatlah penting, karena matematika 

digunakan diberbagai bidang, termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran atau medis, 

dan ilmu sosial seperti ekonomi dan psikologi [1]. Oleh sebab itu diperlukan 

penguasaan matematika sejak dini. 

Di Indonesia sendiri, pembelajaran matematika diberikan di semua jenjang 

pendidikan, termasuk di Sekolah Dasar. Pada pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar terdapat pembelajaran paling mendasar yaitu operasi hitung bilangan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Metode pembelajaran matematika yang digunakan oleh sebagian besar guru 

dinilai masih kurang efektif. Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru, 

sehingga minat belajar anak terhadap pembelajaran matematika masih kurang. 

Untuk itu diperlukan media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat 

belajar anak dalam mempelajari matematika. Salah satunya yaitu dengan game 

edukasi. Saat ini sudah banyak game eduaksi yang bertema matematika 

bermunculan, namun kebanyakan masih monoton dan masih menggunakan grafik 

2D. 

 

Gambar 1.1 Salah satu contoh game edukasi matematika 2D, Math Attack 
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Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibangun sebuah game edukasi 3D 

yang bernama Si Tungtung Berhitung. Dengan menggunakan grafik 3D tampilan 

game akan lebih menarik dan nyata. Selain itu, dalam game edukasi 3D Si Tungtung 

Berhitung ini terdapat unsur petualangan, anak dituntut untuk menyelesaiakan misi-

misi yang telah ditentukan, dalam menyelesaikan misi tersebut butuh strategi untuk 

memecahkannya, sehingga ini akan membantu pola pikir anak. 

Pembangunan game ini menggunakan game engine Unity dan pemodelan 

objeknya menggunakan software Blender. Sedangkan metodologi pengembangan 

yang digunakan dalam pembangungan game ini adalah metode IMSDD (Interactive 

Multimedia System Design and Development), karena metode IMSDD merupakan 

metode yang banyak digunakan dalam perancangan dan pembangunan sistem 

multimedia interaktif. 

Dengan dibangunnya game edukasi 3D Si Tungtung Berhitung ini 

diharapkan bisa membantu meningkatkan minat belajar anak terhadap 

pembelajaran matematika.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam pembuatan aplikasi ini adalah bagaimana membangun game edukasi 3D “Si 

Tungtung Berhitung” yang dapat menarik minat belajar anak? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam membangun game ini, adalah sebagai berikut: 

1. Game dibangun menggunakan Unity 3D 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman berbasis 

objek yaitu C# 

3. Pembuatan karakter game menggunakan aplikasi Blender 

4. Game hanya bisa dijalankan di PC dengan sistem operasi Windows 

5. Permainan hanya dimainkan oleh satu orang (single player) 

6. Sasaran pengguna atau target usia berkisar antara 7-10 tahun setara dengan 

siswa kelas 1-4 Sekolah Dasar 

7. Materi yang disajikan adalah operasi hitung dasar yaitu pertambahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian  



 
 

I-3 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah membangun game edukasi 3D “Si Tungtung Berhitung” yang 

dapat menarik minat belajar anak. 

1.5 Metodologi Pengembangan 

Dalam pembuatan aplikasi game edukasi 3D Si Tungtung Berhitung ini 

menggunakan model  pembangunan yang Berorientasi Objek dengan metode 

pengembangan sistem  IMSDD (Interactive Multimedia System Design and 

Development), yang meliputi : 

1. Tahap System Requirements 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem, yaitu meliputi 

proses pengumpulan data berupa survey terhadap pengguna, serta studi 

literature. Setelah itu dilakukan terhadap data tersebut untuk menentukan 

kebutuhan sistem. 

2. Tahap Design 

Tahap ini merupakan tahap desain, dimana dibuat metafora desain yang 

merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

fungsi tertentu, menentukan jenis dan format informasi yang akan 

ditampilkan, merancang storyboard dan struktur navigasi, dan bagaimana 

sistem berinteraksi. 

3. Tahap Implementation 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan dan implementasi. Dimana pada 

tahap ini dibangun aplikasi game edukasi 3D Si Tungtung Berhitung dengan 

menggunakan game engine Unity 3D. setelah aplikasi selesai dibangun 

sesuai dengan rencana pada tahap sebelumnya, maka dilakukan 

implementasi terhadap pengguna untuk menerima feedback dan 

kemungkinan masalah supaya dapat segera diperbaiki. 

4. Tahap evaluation 

Tahap ini merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini dilakukan evalusi 

summatif, dimana evaluasi dilakukan setelah proses pengembangan aplikasi 

selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengecek apakah sistem tersebut telah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan akan diuraikan dengan pokok-pokok bahasan yang 

telah disusun bab per-bab sesuai dengan kerangka berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan membahas 

pengertian program yang digunakkan dalam mengimplementasikan game yang 

akan dibangun. 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Membahas mengenai Indentifikasi Masalah, Kebutuhan Sistem, Profil dan 

Kebutuhan Pengguna, serta Hasil Analisis dari game yang akan dibangun. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Membahas mengenai Perancangan Metafora, Use Case Diagram, Class Diagram, 

Activity Diagram. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Membahas mengenai Implementasi Interface, Betatesting, dan Evaluasi untuk 

aplikasi game yang telah dibangun. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Membahas mengenai simpulan yang didapatkan dari hasil analisis dan perancangan 

game serta saran-saran untuk perbaikan dan pengembangan game yang telah 

dibangun. 


