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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan media komputer dewasa ini berkembang begitu pesat. 

Hampir disemua aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari komputer. 

Dalam dunia pendidikan penggunaan media komputer terutama multimedia 

mulai dikembangkan karena Penggunaan media pembelajaran berbasis 

multimedia dapat meningkatkan minat belajar pada anak. Penerapan media 

pembelajaran sebaiknya dikenalkan pada anak mulai usia masih dini yaitu 

pada anak usia setingkat sekolah dasar. (kusumawati, 2012:1) 

 Seorang anak tidak akan lepas dengan pelajaran Aritmetika dan 

Geometri, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. 

Sehingga kemampuan aritmetika dan geometri anak akan terus berkembang 

seiring dengan bertambahnya usia anak. Menurut piaget (dalam Nuryanti, 

2008:21) Anak-anak menunjukkan kemampuan untuk mengklarifikasi 

bebeapa tugas dan mengurutkan objek dalam aturan tertentu. Anak –anak 

mampu menyelesaikan masalah yang konkret dan memahami konsep bolak-

balik (reversibility). Konsep bolak- balik misalnya diterapkan dalam 

aritmatika.  

 Aritmatika adalah cabang dari matematika, aritmatika disebut juga 

ilmu hitung. Dalam ilmu hitung dibicarakan tentang Sifat-sifat bilangan dan 

dasar-dasar pengerjaan, seperti penjumlahan, pengurangan, membagi, 
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mangalikan, dan menarik akar. (ST Negoro,2010:12). Alders (1961) 

menyatakan bahwa geometri adalah salah satu cabang Matematika yang 

mempelajari tentang titik, garis, bidang dan benda-benda ruang beserta sifat-

sifatnya, ukuran-ukurannya dan hubungannya antara yang satu dengan yang 

lain. 

  Penelitian pengukuran kemampuan kognitif aritmatika dan geometri 

ini, seorang anak akan dihadapkan dengan soal-soal yang interaktif. Selain 

menggunakan perintah soal yang tertulis, media ini menggunakan suara 

dalam perintah soalnya. Sehingga diharapkan dapat membantu anak yang 

belum bisa membaca dalam memahami soal.  

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka dapat 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat soal pengukuran aritmatika dan 

geometri yang interaktif, sehingga anak mudah memahami serta tertarik 

untuk mengerjakannya. 

2. Apakah ada perbedaan prestasi siswa pada aritmatika dan geometri antara 

metode manual dengan metode komputer. 
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C. Batasan Masalah 

Agar tidak melebar dari pokok permasalahan maka peneliti memberi 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Pengukuran kemampuan anak ini Menitik beratkan pada 

kemampuan Aritmetika dan Geometri 

2. Indikator yang digukan peneliti pada soal Aritmetika diambil dari buku 

yang berjudul “Perkembangan Anak Usia Dini” dengan mengambil 7 poin 

yaitu: 

a. Mengenali atau membilang angka 

b. Menghitung benda 

c. Mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda 

d. Member nilai bilangan pada suatu bilangan himpunan benda 

e. Mengerjakan atau menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan 

f. Menggunakan konsep waktu 

g. Menyatakan waktu dengan jam 

3. Indikator yang digukan peneliti pada soal Geometri diambil dari buku 

yang berjudul “Perkembangan Anak Usia Dini” dengan mengambil 7 poin 

yaitu: 

a. Memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya 

b. Mencocokkan benda menurut warna, bentuk dan ukurannya 

c. Membandingkan benda menurut ukurannya besar, kecil, panjang, 

lebar, tinggi, dan rendah 
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d. Mengerti dan menggunakan bahasa ukuran, seperti besar-kecil, tinggi-

rendah, panjang-pendek 

e. Menyebut benda-benda yang ada di kelas sesuai dengan bentuk 

geometri 

f. Menyebut, menunjuk, dan mengelompokkan segi empat 

g. Mengenal ukuran panjang, berat, dan isi 

4. Sistem ini dirancang untuk anak kelas 1 sekolah dasar. Soal dalam aplikasi 

ini diambil dari buku Erlangga, Yudistira dan BSE yang digunakan oleh 

sekolah dasar Islam Terpadu Binaul Ummah Geneng, Plesungan,  

Karangpandan, Karanganyar. 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan yang muncul pada penelitian ini, tujuan 

yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Membuat aplikasi pengukuran kemampuan kognitif Aritmatika dan 

Geometri yang interaktif sehingga mudah dipahami oleh anak. 

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi anak pada Aritmatika dan Geometri, 

antara metode manual dengan metode komputer. 

 

E. Manfaat penelitian 

Pelaksanaan penelitian tugas akhir ini diharapkan memberikan 

beberapa manfaat antara lain: 
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1. Bagi pengguna 

a. Sistem ini membantu mengetahui kemampuan kognitif anak terutama 

pada Aritmatika dan Geometri 

b. Memberikan media yang berbeda bagi anak dalam menjawab soal 

c. Pengguna lebih tertarik dan mudah memahami soal yang disediakan 

2. Bagi peneliti 

  Manfaat yang didapat bagi peneliti dapat mengembangkan ilmu yang 

didapatkan di perkuliahan terutama Macromedia Flash. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika  

penulisan sebagai berikut : 

 BAB  I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis 

semua permasalahan yang muncul, laporan perancangan secara umum 

dari sistem yang dibangun maupun perancangan yang lebih spesifik. 
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 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap 

analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan 

sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


