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Abstrak
Pada dasarnya game dibuat untuk tujuan hiburan sehingga mereka membuat game dengan berbagai jenis
sesuai dengan kesenangan pemain itu sendiri. Permainan ular tangga itu sendiri sebenarnya adalah sebuah
papan permainan untuk anak-anak yang dimainkan oleh dua orang atau lebih. Permainan papan dibagi ke
dalam kotak kecil dan beberapa kotak digambar dalam "tangga" atau "ular" yang menghubungkannya dengan
kotak lain. Game ini dibuat pada tahun 1870. Dengan menggunakan ular dan tangga permainan, semua
orang dapat belajar matematika dan bermain pada waktu yang sama. Setiap pemain mulai dengan bidak di
kotak pertama (biasanya kotak di sudut kiri bawah) dan bergiliran melempar dadu. Bidak dijalankan sesuai
dengan jumlah dadu yang muncul. Ketika pemain mendarat di bagian bawah tangga, mereka bisa langsung
menuju ujung tangga. Ketika mendarat di kotak dengan ujung ekor ular, mereka harus turun ke kotak di
ujung bawah dari ular dan setiap pemain yang mendarat di kotak gambar atau tangga akan diberikan
pertanyan matematika, apabila pemain benar maka bisa stay pada kotak tersebut, namun apabila salah
menjawab pemain harus kembali kekotak awal. Pemenangnya adalah pemain pertama yang mencapai kotak
terakhir. Saat ini game-game lama seperti ular tangga telah jarang dimainkan secara manual karena
membutuhkan reformasi tertentu untuk membuat game lagi disukai dan diingat oleh banyak orang. Sudah
banyak game interaktif ular tangga dipasaran tetapi dalam rancangan yang dibuat ini ditambahkan pola
matematika disetiap langkah, sehingga aplikasi game ini tidak hanya digunakan untuk permainan tapi ada
sisipan pengetahuan matematika didalamnya. Hasil akhir dari pengembangan aplikasi ini Game interaktif
ular tangga ini dapat membantu anak-anak dalam mempelajari matematika dasar dengan cara mengisi soalsoal yang ada dalam game interaktif ini. Soal-soal matematika yang ada di game ini juga tergolong tidak
terlalu sulit sehingga anak-anak dapat menjawabnya dengan mudah.
Kata Kunci : Ular, Tangga, Game, Pendidikan, Matematika
1.

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Matematika merupakan pelajaran yang
sulit bagi sebagian besar siswa. Hal ini
dikarenakan banyaknya rumus-rumus Matematika
yang harus mereka ingat dan pelajaran ini
memang membutuhkan tingkat ketelitian yang
tinggi saat mengerjakan soal ujian Matematika.
Game telah ada sejak dahulu. Penyebaran
game di kalangan masyarakat cukup mudah dan
cepat. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan usia
untuk memainkan game. Dari usia muda hingga
tua semua dapat memainkannya tergantung
kategori game. Selain itu, perasaan senang dan
excited yang dapat dirasakan setelah memainkan
game membuat orang-orang menjadi tertarik.
Saat ini telah banyak game yang
dikembangkan menjadi sarana edukatif yang
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dapat membantu dalam proses belajar. Hal ini
didukung
oleh pendapat
Squire
(2008)
menyatakan bahwa edukatif memiliki kesamaan
dengan game dalam hal problem-based learning
karena pada game diberikan kesempatan untuk
mengatur pembelajaran melalui tantangan yang
diberikan. Buie (2011) pun menyatakan terdapat
penelitian baru, yakni fokus dalam sebuah desain
game dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh
karena itu, akan dibuat sebuah game edukatif
yang
dapat
digunakan
sebagai
sarana
pembelajaran.
Salah satu game yang menarik perhatian
adalah game ular tangga. Ada sisi lain yang dapat
dikembangkan dari game ular tangga ini. Ular
tangga dipilih menjadi game yang akan
dikembangkan karena game ini merupakan board
game yang keberadaannya sudah mulai terlupakan
oleh kemajuan zaman. Board game konvensional
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ini sudah kalah bersaing dengan keberadaan
game-game modern lainnya. Jadi, dengan
menggunakan ular tangga sebagai game edukatif
disamping sebagai sarana edukatif, dapat
menggangkat kembali image dari game tersebut.
Game ular tangga ini akan dikembangkan
dengan cara yang berbeda. Ada tantangan
tambahan yang disediakan dalam game ular
tangga ini yakni terdapat soal-soal Matematika
untuk anak skolah dasar kelas satu yang harus
diselesaikan
oleh
player.
Dengan
menggabungkan Matematika dan game ular
tangga diharapkan dapat membantu siswa untuk
belajar dengan menggunakan bantuan teknologi
informasi secara menyenangkan sehingga siswa
dapat lebih tertarik untuk belajar matematika.
1.2 Masalah
Masalah yang dibahas dalam makah ini
adalah :
a. Dimana aplikasi game ular tangga ini akan
diterapkan?
b. Kenapa aplikasi game ular tangga ini akan
dibangun?
c. Siapa sasaran utama pengguna (user)
aplikasi game ular tangga ini?
d. Apa manfaat game ular tangga ini?
e. Bagaimana aplikasi game ular tangga ini
akan dibangun?
1.3 Batasan
Agar penelitian yang dilakukan lebih
terarah dan sesui dengan tujuan penelitian, baik
dalam pengumpulan dan pengolahan data, analisa
serta menarik kesimpulan, maka ruang lingkup
penelitian mencangkup sebagai berikut:
a. game ular tangga interaktif ini hanya
berisikan materi matematika aritmatika
sederhana (tambah, kurang, bagi, dan kali)
yang dapat mengasah kecepatan dan
ketanggapan berpikir pemainnya.
b. Game ular tangga interaktif ini hanya
terbatas untuk 1 user ditambah 1 komputer
/ pc
c. Aplikasi game ular tangga ini dibangun
untuk SD Negeri gintumg kerta 3 klari
karawang.
1.4 Tujuan & Manfaat
a.

b.
c.

d.

Menjadikan aplikasi game ular tangga
sebagai sarana pembelajaran Matematika
dan hiburan yang efektif.
Meningkatkan minat siswa pada pelajaran
matematika.
Meningkatkan kecepatan siswa SD Negri
Gintung Kerta 3 dalam mengerjakan soal
Matematika.
Melestarikan game ular tangga yang
semakin kurang diminati.

e.

Membuat pelajaran Matematika menjadi
lebih menarik dan menyenangkan untuk
dipelajari.
f. Menjadi sarana pembelajaran alternatif
pelajaran Matematika bagi anak.
g. Siswa SD Negri Gintung Kerta 3 menjadi
terlatih
untuk
mengerjakan
soal
Matematika dengan waktu yang singkat
dan menyenangkan.
h. Siswa dapat mengenal kembali game ular
tangga yang mulai ditinggalkan.

2.

Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pengembangan adalah proses, cara, perbuatan
mengembangkan (1989: 414).
Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus
Umum
Bahasa
Indonesia
karya
WJS
Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah
perbuatan menjadikan bertambah, berubah
sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya)
(2002: 473).
Kegiatan pengembangan meliputi tahapan:
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang
diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga
diperoleh bentuk yang dianggap memadahi.
Untuk melakukan kegiatan pengembangan media
pembelajaran
diperlukan
prosedur
pengembangan. Prosedur pengembangan adalah
langkah-langkah prosedural yang harus ditempuh
oleh pengembang agar sampai ke produk yang
dispesifikasikan. Prosedur pengembangan media
meliputi beberapa tahap, yaitu perencanaan atau
penyusunan rancangan media, produksi media,
dan evaluasi media.
Herry
(2007:6.31)
menyatakan:“Ada
tiga jenis
media
pembelajaran yang
dapat
dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan
pembelajaran oleh guru di sekolah, yaitu:
a. Media visual adalah media yang hanya dapat
dilihat
dengan
menggunakan
indra
penglihatan terdiri atas media yang dapat
diproyeksikan (projekted visual) dan media
yang
tidak
dapat
diproyeksikan
(nonprojekted visual).
b. Media
audio
adalah
media
yang
mengandung pesan dalam bentuk auditif
yang dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemauan para siswa untuk
mempelajari bahan ajar dan jenisnya.
c. Media audio visual merupakan kombinasi
dari media audio dan media audio visual
atau media pandang dengar”.
Kurikulum 2004:“Matematika merupakan
suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak
dan dibangun melalui proses penalaran deduktif,
yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai
akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah
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diterima sehingga keterkaitan antara konsep
dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas.”
Kurikulum 2006:“Matematika merupakan
ilmu universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran penting
dalam berbagai disiplin dan memajukan daya
pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang
teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini
dilandasi oleh perkembangan matematika di
bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori
peluang, dan diskrit. Untuk mengusai dan
menciptakan teknologi di masa depan diperlukan
penguasaan matematika yang kuat sejak dini.”
Riedesel:
Matematika
adalah
kumpulan
kebenaran dan aturan, matematika bukanlah
sekedar berhitung. Matematika merupakan sebuah
bahasa, kegiatan pembangkitan masalah dan
pemecahan masalah, kegiatan menemukan dan
mempelajari pola serta hubungan.
Menurut Chris Crawford, seorang computer
game designer mengemukakan bahwa game, pada
intinya adalah sebuah interaktif, aktivitas yang
berpusat pada sebuah pencapaian, ada pelaku
aktif, ada lawan anda.
Menurut David Parlett, Game adalah sesuatu
yang memiliki "akhir dan cara mencapainya":
artinya ada tujuan, hasil dan serangkaian
peraturan untuk mencapai keduanya.
Menurut Roger Caillois, seorang sosiolog
Perancis, dalam bukunya yang berjudul Les jeux
et les hommes menyatakan game adalah aktivitas
yang mencakup karakteristik berikut: fun (bebas
bermain adalah pilihan bukan kewajiban),
separate (terpisah), uncertain, non-productive,
governed by rules (ada aturan), fictitious (purapura).
Menurut Clark C. Abt, Game adalah
kegiatan yang melibatkan keputusan pemain,
berupaya mencapai tujuan dengan “dibatasi oleh
konteks tertentu” (misalnya, dibatasi oleh
peraturan).
Menurut Bernard Suits Game adalah “upaya
sukarela untuk mengatasi rintangan yang tidak
perlu”. “Rintangan yang tidak perlu”.
Menurut Greg Costikyan, Game adalah
“sebentuk karya seni di mana peserta, yang
disebut Pemain, membuat keputusan untuk
mengelola sumberdaya yang dimilikinya melalui
benda di dalam game demi mencapai tujuan”.
Definisi ini dari buku Rules of Play karya
Katie Salen dan Eric Zimmerman, Game adalah
“sistem tempat pemain melakukan konflik
bohongan, ditentukan oleh aturan, yang memberi
hasil
terukur”
Ular
Ular adalah binatang melata (reptil )yang
bertubuh panjang,ramping,dan besisik. Binatang
ini tidak berkaki, tetapi bergerak lebih cepat dari
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pada manusia baik disemak-semak maupun
ditanah yang permukaannya tidak rata.
Ular termasuk dalam Kelas Reptilia,
merupakan hewan yang hidupnya melata, dan
kebanyakan hidup di terestrial, dan termasuk
dalam Ordo Squamata karena tubuhnya
dikelilingi oleh sisik. Dalam penggolongan
Subordo, ular masuk dalam kategori Ophidia
(Serpentes) atau hewan tidak berkaki.
3.

Analisa Sistem Berjalan
3.1 Tinjauan Umum

Ular tangga adalah permainan papan untuk
anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau
lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak
kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah
"tangga" atau "ular" yang menghubungkannya
dengan kotak lain. Permainan ini diciptakan pada
tahun 1870.
Tidak ada papan permainan standar dalam
ular tangga - setiap orang dapat menciptakan
papan mereka sendiri dengan jumlah kotak, ular
dan tangga yang berlainan.
Setiap pemain mulai dengan bidaknya di
kotak pertama (biasanya kotak di sudut kiri
bawah) dan secara bergiliran melemparkan dadu.
Bidak dijalankan sesuai dengan jumlah mata dadu
yang muncul. Bila pemain mendarat di ujung
bawah sebuah tangga, mereka dapat langsung
pergi ke ujung tangga yang lain. Bila mendarat di
kotak dengan ular, mereka harus turun ke kotak di
ujung bawah ular. Pemenang adalah pemain
pertama yang mencapai kotak terakhir.
Biasanya bila seorang pemain mendapatkan
angka 6 dari dadu, mereka mendapat giliran sekali
lagi. Bila tidak, maka giliran jatuh ke pemain
selanjutnya.
3.2 Analisa Sistem
3.2.1
Use Case Diagram
Berikut adalah Use Case Diagram system
berjalan Ular Tangga.
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Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Berjalan

Use Case diagram diatas terdiri dari 2 actor
yang berperan dalam system Ular Tangga system
berjalan. Actor tersebut adalah Player1 dan
Player2. Sementara use case yang berhubungan
dengan system berjalan ulat tangga adalah :
Use Case Play
Use Case Kocok Dadu (Dadu1, Dadu2,
Dadu3, Dadu4, Dadu5, Dadu6)
Use Case Jalankan Bidak (K.Gambar,
Stay, K.Ular, Turun, K.Tangga, Naik)
Use Case Finish
Dalam use case diagram di atas juga terdapat
2 extend dari Use Case Kocok Dadu dan Use
Case Jalankan Bidak.
3.3 Activity Diagram
Berikut adalah Activity Diagram system
berjalan Ular Tangga.

Tahap perancangan isi juga merupakan
implementasi dari ide-ide kreatif yang kita miliki.
Merancang isi meliputi mengevaluasi dan
memilih daya tarik pesan, gaya dalam
pengeksekusian pesan kata (tema) dalam
mengeksekusi pesan Game interaktif ini terdiri
dari beberapa bagian, antara lain:
1. Icon game : bagian ini merupakan icon
game
untuk
memulai
memulai
permaianan.
2. Menu awal/menu utama : Bagian awal
game interaktif yang terdiri : Play, Help,
Exit.
3. Menu Main : Bagian ini merupakan
menu utama permaian, pada main menu
ini terdapat arena permainan, pilih
player, kocok dadu, play, skor, dan Exit
4. Menu Help : Bagian yang berisi
penjelasan tentang cara pengoperasian /
bermain game interaktif ini.
5. Menu Skor : bagian ini menampilkan
menu skor player 1 dan player 2 serta
skor tertinggi.
4.2 Use Case Usulan
Berikut Use case diagram sitem usulan
yang akan dibuat pada sistem game edukasi ini.

Gambar 2. Activity Diagram sistem Berjalan

4.

Rancangan Sistem Usulan
Game interaktif Ular Tangga ini adalah
sebuah media pembelajaran aritmatika sederhana
yang didalamnya berisi soal-soal matematika
sederhana yang harus dijawab, dan media
pembelajaran tersebut dibuat dalam wujud sebuah
game ular tangga sehingga lebih menarik, dan
anak-anak tidak merasa bosan dalam belajar.
Jumlah pemain yang bisa memainkan game
interaktif ini terbatas hanya untuk 2 player saja
dan 1 komputer, karena game interaktif ini
digunakan untuk pembelajaran perseorangan,
namun dapat juga beberapa orang sekaligus
bersama-sama.

Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Usulan

4.3 Activity Diagram Sistem usulan
Berikut Activity diagram sitem yang
diusulan yang akan dibuat pada sistem game ular
tangga edukasi ini.

4.1 Merancang Isi
Dalam merancang isi game seluruh ide dan
konsep yang sudah direncanakan dituangkan
untuk membuat sistem multimedia ini.
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1. Tampilan Icon Game

Gambar 5. Icon game Ular Tangga

2. Menu Awal/menu utama

Gambar 4. Activity Diagram Sistem Usulan

4.4 Perbedaan Sistem usulan
1. Sistem berjalan
a. Arena permainan menggunakan media
kertas karton, dadu, dan bidak.
b. Game dijalankan manual.
c. Permaina hanya sekedar game hiburan.
d. Jumlah pemain bisa lebih dari 3 pemain
secara bersamaan.
e. Setiap kolom game ulartangga tidak
memiliki soal matematika yang harus
dijawab.
2. Sistem yang diusulan
a. Media permainan menggunakan CD,
PC/laptop.
b. Game dijalankan menggunakan sistem
komputer interaktif.
c. Game ini tidak hanya media hiburan
tetapi dirancang untuk pembelajaran
interaktif dengan soal-soal aritmatika
sederhana.
d. Jumlah player dibatasi hanya 2 palyer.
e. Setiap kolom game ular tangga memiliki
soal-soal matematika yang harus
dijawab.
4.5 Tampilan prototype
Pada rancangan desain tampilan game ini
penulis mendesain dengan beberapa warna yang
menarik dan gambar-gambar yang menarik minat
anak, serta desain menu-menu setiap game
dirancang dengan sedimikian rupa agar
meningkatkan ketertarikan anak pada game ular
tangga edukasi ini.
Perancangan game interaktif ini rencananya
akan memiliki 5 tampilan menu utama yaitu :
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Gambar 6. Menu awal/menu utama

3. Menu Main

Gambar 7. Menu Main

4. Menu Help

Gambar 8. Menu Help
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d. Untuk membuat interaktif game ular tangga
ini menjadi kembali popular dan disukai maka
game interaktif ini dibuat dengan model yang
menarik dan juga mudah untuk digunakan.

5. Menu Skor

Daftar Pustaka:
[1]

Gambar 9. Menu Skor

5.

Kesimpulan
Dari hasil pengujian, dapat diambil
kesimpulan :
a. Game interaktif ular tangga ini dapat
membantu anak-anak dalam mempelajari
matematika dasar dengan cara mengisi soalsoal yang ada dalam game interaktif ini. Soalsoal matematika yang ada di game ini juga
tergolong tidak terlalu sulit sehingga anakanak dapat menjawabnya dengan mudah.
b. Game interaktif ular tangga ini dibuat
sedinamis, dan semenarik mungkin dimana
yang menarik membuat game ini tidak
membosankan dan dapat dimainkan berkalikali.
c. Game interaktif ular tangga ini dibuat
sesederhana mungkin dan juga menggunakan
sistem navigasi yang jelas sehingga anak-anak
dapat menggunakan nya tanpa kesulitan.
Selain itu pada game interaktif ini juga ada
menu help yang dapat membantu player yang
masih bingung dalam menjalankan game
interaktif ini.
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