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BAB II LANDASAN TEORI 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Studi 

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang jurnal penelitian 

yang sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan atau 

pedoman agar memudahkan penulis dalam penelitiannya sesuai dengan tema, 

metode maupun hasil yang dicapai dari penelitian. Adapun 3 jurnal yang terkait 

sebagai berikut : 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Krisbiantoro dan Deny 

Haryono dengan jurnal yang berjudul “Game Matematika Sebagai Upaya 

Peningkatan Pemahaman Matematika Siswa Sekolah Dasar”, dalam penelitian 

ini menjelaskan tentang game belajar matematika berbasis 2D dan flash, game 

tersebut bertema pelajaran matematika untuk kelas 2 SD/MI/Sederajat yang 

mengacu pada kurikulum KTSP tahun 2006. Konsep penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode pengembangan sistem Multimedia development life cycle 

(MDLC) versi Luther-Sutopo. Kelemahan dalam sistem penelitian tersebut, game 

hanya diperuntukkan untuk siswa kelas 2 SD/sederjat, sehingga jika digunakan 

untuk siswa kelas diatasnya tidak memberikan tambahan pengetahuan [3] . 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Eko Pujiono, dengan jurnal 

yang berjudul “Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Construct 2 Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Indonesia Materi Hindhu Budha untuk SMA Negeri I 

Semarang Kelas X”. Dalam jurnal penelitian ini yang bertujuan untuk 

menciptakan media pembelajaran interaktif sejarah dengan menggunakan 

software utama construct 2. Secara umum manfaat media dalam proses 

pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga 

kegiatan pembelajaran akan lebih rinci. Metode perancangan yang digunakan 

dalam penelitian sistem ini adalah Construct 2 untuk merancang sistem ini berupa 

prototype aplikasi berbasis 2D [4] . 

Pada penelitian jurnal yang ketiga yang dilakukan oleh Rikki Mahendra, 

Noor Hasyim, dan Muhammad Taufik dengan jurnal berjudul “Perancangan 



 

 

 

Game Edukasi Berbasis Matematika untuk Meningkatkan Minat Belajar Anak 

Sekolah Dasar”. Peneliti menjelaskan permasalahan dalam dunia pendidikan 

khususnya pada pembelajaran mata pelajaran matematika yang masih dirasa 

menjadi momok yang menakutkan bagi setiap siswa, hal ini menyebabkan terus 

menurunnya minat belajar matematika. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

diperlukan terobosan baru yang mampu meningkatkan minat belajar matematika 

para siswa. Peneliti merancang sebuah game matematika, dengan memadukan 

antara matematika dengan hal yang para siswa sukai yaitu bermain game 

diharapkan mampu meningkatkan minat belajarnya. Pada penelitian sistem ini 

menggunakan aplikasi pembuat game berbasis android [5]. 

Pada penelitian sendiri mengacu pada jurnal sebelumnya yang sudah 

pernah dilakukan dalam penelitian yang sudah dijelaskan diatas, namun pada 

penelitian kali ini peneliti mengambil judul “Aplikasi Game Matematika BAB 

Bilangan Bulat Sebagai Media Ajar Berbasis Android Di Mts Mathalibul Huda 

Mlonggo”, pada aplikasi ini nantinya dapat didownload secara gratis di Playstore 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna android. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 MTs Mathalibul Huda Mlonggo 

MTs Mathalibul Huda Mlonggo berada di Desa Jambu, Kecamatan 

Mlonggo, Kabupaten Jepara. MTs Mathalibul Huda Mlonggo berdiri sejak tahun 

1978 sampai sekarang. Pada tahun ajaran 2019-2020 keseluruhan murid MTs 

Mathalibul Huda sebanyak 1263 siswa, yang terdiri dari 580 siswa laki-laki dan 

683 siswa perempuan. Pendidikan pada MTs Mathalibul Huda Mlonggo terus 

mengembangkan pendidikan melalui berbagai macam program seperti 

menanamkan nilai kedisiplinan, berfikir kreatif, kepedulian, mandiri, berfikir 

cerdas, bekerja sama, dan berakhlakul karimah.  

2.2.2 Materi Ajar Bab Operasi Bilangan Bulat 

Bilangan Bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan 

negatifnya. Yang termasuk dalam bilangan cacah yaitu 0,1,2,3,4,… sehingga 

negatif dari bilangan cacah yaitu -1,-2,-3,-4,… dalam hal ini -0 = 0 maka tidak 

dimasukkan lagi secara terpisah. 



 

 

 

Bilangan bulat dapat dituliskan tanpa menggunakan komponen desimal 

atau pecahan. Himpunan semua bilangan bulat dilambangkan dengan Z 

atau  yang berasal dari Zahlen ( bahasa jerman untuk bilangan ).  

Himpunan Z tertutup terhadap operasi penjumlahan, operasi pengurangan  

dan operasi perkalian. Maksudnya jumlah, seleisih dan hasil kali dari bilangan 

bulat juga merupakan bilangan bulat. Tetapi hasil pembagian dua bilangan bulat 

belum tentu bilangan bulat, oleh karena itu Z tidak tertutup terhadap operasi 

pembagian. Bilangan bulat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah 

satu contohbya untuk mennetukan kedalaman laut, jika kita mengatakan 

kedalaman 20 m dibawah permukaan laut maka kita tulis -20m [6]. 

2.2.3 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang 

baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel/smartphone. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorium dari 34 

perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia [7]. 

Android merupakan OS Mobile yang tumbuh di tengah OS lainnya yang 

berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows Mobile, i-Phone OS, 

Symbian, dan masih banyak lagi juga menawarkan kekayaan isi dan keoptimalan 

berjalan di atas perangkat hardware yang ada. Android menawarkan sebuah 

lingkungan yang berbeda untuk pengembang. Setiap aplikasi memiliki tingkatan 

yang sama [8]. 

2.2.4 Construct 2 

Construct 2 adalah tools yang digunakan untuk membuat game dan 

aplikasi berbasis HTML5 dikhususkan untuk platform 2D yang dikembangkan 

oleh Scirra Ltd. Construct 2 ini tidak menggunakan bahasa pemograman khusus 

tanpa menulis kode pemograman, karena perintah yang digunakan construct 2 

pada game akan diatur dalam evensheet dari event dan action. [9] 



 

 

 

Construct 2 memiliki keunggulan dibanding software serupa antara lain 

Powerfull Event System yang berarti dengan Construct 2 kita dapat membuat 

game atau aplikasi android dengan lebih mudah Karena kita tidak perlu 

menggunakan bahasa pemrograman yang khusus seperti software lain. 

Fitur-fitur Construct 2 : 

1. Quick and Easy 

Membuat game menjadi lebih mudah, memiliki antarmuka Ribbon 

yang cepat dan mudah dipahami 

2. Powerfull Event System 

Mudah dibaca secara visual karena tidak perlu menggunakan bahasa 

pemrograman yang rumit dan samar. Menyediakan EvenSheet yang 

berisi pernyataan kondisi atau pemicu. Jika kondisi tersebut 

terpenuhi,tindakan atau fungsi dapat dilakukan. 

3. Flexible Behaviors 

Menyediakan cara instan untuk menambahkan kemampuan objek, 

mempercepat pembangunan dan meningkatkan produktivitas. 

4. Instan Preview 

Tidak perlu menunggu waktu yang memakan waktu untuk 

mengkompilasi. 

5. Stunning Visual Effect 

Membuat pemain mendapatkan pengalaman terbaik dari permainan 

yang dibuat. 

6. Multiplatform Export 

Dapat mempublikasikan dengan pilihan platform yang luas hanya 

dengan satu project. 

7. Easy Extenbility 

Memberi akses pengguna untuk membuat plugin atau behaviors 

sendiri menggunakan Javascript SDK. 



 

 

 

2.2.5 Linear Congruent Method (LCM) 

LCM adalah algoritma pembangkit bilangan acak semu yang dimana 

pembangkit bilangannya menggunakan operasi aritmatika, pembangkitan bilangan 

acak menggunakan LCM dapat dilihat dibawah ini : 

 

 

Keterangan : 

Xn : Bilangan acak ke-n dari deretnya 

Xn-1 : Bilangan acak sebelumnya 

a : Bilangan konstanta faktor pengali (multiplier)  

b : Bilangan konstanta faktor penambah (increment) 

m : Bilangan konstanta faktor modulus (modulus) 

X0 : Nilai awal (start value) 

2.2.6 HTML 5 

HTML5 merupakan generasi baru dari HTML, yang dirancang untuk 

memperbaiki HTML versi sebelumnya agar dapat mendukung teknologi 

multimedia terbaru dan tipe isi halaman web lainnya (content) lainnya. HTML5 

menyediakan elemen-elemen atau tag baru yang sebelumnya tidak tersedia dalam 

HTML versi sebelumnya [10]. 

Tujuan dibuatnya HTML5 antara lain : 

1. Fitur baru harus didasarkan pada HTML, CSS, DOM, dan JavaScript. 

2. Mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal (seperti Flash). 

3. Penanganan kesalahan yang lebih baik. 

4. Lebih banyak markup untuk menggantikan scripting. 

5. HTML5 merupakan perangkat mandiri. 

2.2.7 Pengujian Metode 

Black box testing merupakan pengujian metode yang dilakukan hanya 

mengamati hasil uji aplikasi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari 

aplikasi. Pengujian ini mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface), 

tanpa mengetahui apa yang terjadi dalam proses detailnya hanya input dan output. 

Kekurangan dari pengujian black box testing ini apabila spesifikasi program yang 

 



 

 

 

dibuat kurang jelas dan ringkas, maka akan sulit membuat dokumentasi setepat 

mungkin. 

Kelebihan black box testing : 

1. Dapat digunakan untuk menilai konsistensi program. 

2. Tidak perlu melihat kode program secara detail. 

3. Testing dilakukan berdasarkan spesifikasi. 

White box testing merupakan pengujian metode yang didasarkan pada 

pengecekan secara detail perancangan,desain program untuk membagi pengujian 

ke dalam beberapa kasus pengujian. Pengujian ini dilakukan berdasarkan kode 

program. Kelemahan dalam pengujian white box testing dianggap sebagai strategi 

yang boros, karena melibatkan sumber daya yang besar untuk 

melakukanpengujiannya. 

Kelebihan white box testing : 

1. Kesalahan logika, digunakan pada sintak ‘if’ dan pengulangan. 

Dimana pengujian ini akan mendeteksi kondisi yang tidak sesuai dan 

mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. 

2. Ketidaksesuaian asumsi, menampilkan asumsi yang tidak sesuai 

dengan kenyataan, yang dapat di analisa dan diperbaiki. 

3. Kesalahan ketik, mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case 

sensitive. 

2.2.8 Unifed Modelling Language (UML) 

UML merupakan singkatan dari “Unifed Modelling Language” adalah 

bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun dan mendokumentasi 

sistem perangkat lunak. UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan 

konsep orientasi object atau sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar 

visualisasi perancangan dan pendokumentasian sistem software [11]. 

UML tidak hanya sebuah bahasa pemrograman visual saja, dapat secara 

langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman, seperti java, C++, 

Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah objek-

oriented database . 



 

 

 

2.2.9 Use Case Diagram 

Use case diagrammerupakanrancangan sistem dari sudut pandang 

pengguna sistem (user),use case dalam gambaran fungsionalitas yang ada pada 

sistemberdasarkan alur  urutan kejadian. Use case diagram menggunakan actor. 

Tabel 2. 1 Tabel Use Case Diagram 

NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1 

 

Actor 

Mempresentasikan seseorang, 

pengguna atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem dalam 

use case. 

2 

 

Use Case 

Merupakan aktivitas kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh actor yang 

memberikan hasil yang bisa dilihat. 

3 
 

Include 
Menspesifikasi sebuah use case 

yang berada di dalam use case lain. 

4 

 

Generalization 

Menspesifikasi sebuah use case 

yang mewarisi karakteristik untuk 

digunakan kembali untuk perilaku 

yang sama untuk beberapa use case. 

5 

 

Extends 

Menspesifikasi use case target 

memperluas perilaku dari use case 

sumber pada suatu titik yang 

diberikan. 

6 

 

Dependency 

Menspesifikasikan perubahan yang 

terjadi pada elemen mandiri 

(independent). 

7 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas. 

8 
 

Association 
Menghubungkan objek satu dengan 

objek lainnya. 
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Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku yang lebih 

besar dari jumlah elemen-

elemennya. 

 

2.2.10 Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan keadaan 

atribut pada suatu sistem yang menghasilkan sebuah objek dan inti dari 

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class diagram memiliki tiga area 

pokok, nama (stereotype), atribut, metodh (operasi). 

Atribut dan method dapat memiliki salah satu fungsi sifat berikut : 

1. Private (-), tidak dapat dipanggil dari luar class yang 

bersangkutan. 

2. Public (+), dapat dipanggil selain class (siapa saja). 

3. Protected (#), hanya dapat dipanggil oleh class yang 

bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. 

2.2.11 Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan kolaborasi 

dinamis antar sejumlah object di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan 

terhadap waktu. Sequence diagram dapat digunakan untuk menggambarkan 

skenario atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event 

untuk menghasilkan output. 

Tabel 2. 2 Tabel Sequence Diagram 

NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1 

 

Start State 
Titik awak siklus hidup 

suatu elemen  

2 

 

State 
Menggunakan kondisi 

suatu elemen 



 

 

 

3 
 

Final State 
Titik akhir kondisi suatu 

elemen 

4 

 

Antion State 

Menggambarkan 

keaadaaan elemen dalam 

suatu aliran aktifitas 

5 

 

Flow Control 

Menggambarkan aliran 

aktifitas dari suatu 

elemen ke elemen lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada tahap ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran secara bertahap 

untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas [12]. Adapun kerangka 

pemikiran dari penelitian ini terdiri dari proses-proses seperti berikut : 

Masalah 

Diperlukan adanya aplikasi game matematika berbasis android 

untuk meningkatkan nilai dan minat belajar matematika siswa 

MTs Mathalibul Huda Mlonggo 

 

Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, studi pustaka dan 

dokumentasi. 

 

Desain Sistem 

Mendesain perancangan menggunakan photoshop 

cs3 untuk membangun sistem aplikasi di construct 2 

  

Implementasi 

Implementasi aplikasi dan diuji 

menggunakan Black Box 

 

Evaluasi dan Validasi 

Ahli Materi, Ahli Media, Angket 

 

Hasil 

Menghasilkan “Aplikasi Game Matematika” sebagai media ajar dan mengajak 

mereka belajar menghitung serta melatih cara berhitung dari sudut pandang yang 

berbeda untuk mencari tahu operasi bilangan bulat apa saja yang dapat 

menghasilkan nilai yang di inginkan agar peserta didik tidak hanya pandai 

berhitung namun mampu menelaah konsep hitungan itu sendiri 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

Tidak 

Ya 


