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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi COVID-19 yang terjadi secara di seluruh dunia tak terkecuali di 

Indonesia memberikan dampak yang sangat besar kepada sektor tertentu di beberapa 

wilayah. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk 

bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali 

pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun 

universitas, termasuk Indonesia (Syah, 2020). Di Indonesia sendiri pemerintah 

menanggulangi masalah pandemic ini dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB), dimana dengan pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah di 

Indonesia maka ada beberapa sektor yang berhenti total tak terkecuali kegiatan belajar 

dan mengajar di sekolah, pondok pesantren, madrasah dan universitas. Penghentian 

sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah, pondok pesantren, madrasah dan 

universitas diganti menjadi belajar dari rumah atau biasa disebut dengan pembelajaran 

online. 

Hampir semua kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara 

tatap muka, sekarang semua kegiatan pembelajaran di jenjang apapun dilakukan 

secara daring/jarak jauh. Pembelajaran yang dilasanakan pada sekolah dasar juga 

menggunakan pembelajaran daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua 

(Dewi, 2020). Oleh karena itu pada saat ini para tenaga pendidik di tuntut untuk lebih 

kreatif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini kegiatan belajar mengajar pada SD 

dilakukan secara tatap muka di sekolah masing – masing. Namun setelah adanya 

pandemi ini pembelajaran harus dilakukan secara daring/jarak jauh demi memutus 

rantai persebaran virus COVID-19 ini. Umumnya tenaga pendidik melakukan 

pembelajaran konvensional dengan cara ceramah serta memaparkan beberapa materi 

yang akan dipelajari oleh siswa, namun hal ini akan membuat siswa cenderung lebih 

malas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar karena kurangnya sebuah media 

pembelajaran. Tertutama pada mata pelajaran matematika di materi bangun datar, hal 

tersebut akan sangat membosankan bagi siswa karena hanya mendengarkan tenaga 

pendidik yang menjelaskan sebuah materi tanpa ada media yang digunakan dalam 

kegiatan belajar tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil prestasi siswa yang 
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menurun karena kurang paham dalam materi yang dipelajari. Pentingnya media 

pembelajaran untuk mata pelajaran seperti matematika SD materi bangun datar akan 

sangat memberikan inovasi baru pada dunia Pendidikan yang ada di Indonesia. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya (Amirulloh et al., 2019). Proses belajar dapat terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Hal itu membuat belajar 

dapat dilakukan dimana saja sesuai kebutuhan kita. Seseorang dapat dikatakan telah 

belajar, jika terjadi perubahan tingkah laku pada sikap, keterampilan, dan tingkat 

pengetahuan. 

Pembelajaran daring merupakan suatu model pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan internet dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. 

Dengan adanya pembelajaran daring ini sendiri, siswa dapat memiliki waktu belajar 

yang lebih banyak serta dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Selain itu siswa tetao 

dapat berinteraksi dengan guru menggunakan bantuan beberapa aplikasi seperti 

google classroom, video converence, atau live chat. Pembelajaran daring ini 

merupakan salah satu inovasi pada sector pendidikan untuk menjawab tantangan akan 

ketersediaan sumber belajar yang variatif dan inovatif. 

Media pembelajaran dapat digunakan sebagai media penunjang kegiatan 

pembelajaran jarak jauh. Keberhasilan pembelajaran elektronik dipengaruhi oleh 

keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam mempelajari bahan ajar (Thamrin, 

2013). Oleh sebab itu maka media pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan 

belajar mengajar harus dibuat semenarik mungkin agar siswa dapat tertarik untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif, ada beberapa media pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar, diantaranya adalah media pembelajaran berbasis game edukasi. 

Game edukasi merupakan salah satu tema permainan yang berusaha 

memberikan nilai edukasi dalam sebuah permainan sehingga permainan yang awalnya 

hanya berfungsi sebagai media penghibur, akhirnya juga dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran atau pelatihan (Pramuditya et al., 2018). Seiring dengan 

perkembangan teknologi yang pesat, maka media pembelajaran pun juga berkembang 

dengan pesat. Salah satunya adalah media pembelajaran game edukasi ini. Dengan 

adanya bantuan teknologi IT pada zaman sekarang, media pembelajaran berbasis 

game edukasi 2D akan sangat banyak ditemukan di berbagai macam platform yang 

tersedia. 
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Game edukasi menjadi salah satu solusi yang ditawaran sebagai media 

pembelajaran yang inovatif. Game edukasi  bisa menjadi media pembeajaran yang 

mengasikan, menyenangkan, memiliki rangkaian dan meyebaban kecaduan 

(Pramuditya et al., 2018). Media pembelajaran seperti ini yang nantinya perlu 

digunakan oleh para tenaga pendidik agar kegiatan belajar mengajar lebih menarik 

dan juga siswa memiliki rasa ingn tahu yang tinngi terhadap media pembelajaran 

game edukasi tersebut. 

Berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

01 September 2021 kepada guru kelas 4 SD Negeri 1 Blulukan Ibu Eko Cahyaning U 

,S.Pd  diperoleh bahwa prestasi nilai belajar matematika dalam hal ini kemampuan 

pemahaman konsep siswa rendah. Penyebab rendahnya nilai matematika materi 

bangun datar yaitu metode pembelajaran kurang tepat, minimnya media dalam 

pembelajaran dikelas, motivasi belajar siswa rendah, kurangnya perhatian siswa saat 

pelajaran berlangsung. Selain itu, guru masih mendominasi pelaksanaan pembelajaran 

matematika, dimana guru masih berperan sebagai sumber utama sekaligus aktor 

dalam pembelajaran. Sementara siswa hanya pasif mendengarkan kurang mandiri, 

sehingga siswa hanya menjadi robot penerima informasi tanpa dapat mengeksplorasi 

lebih dalam informasi yang sebenarnya sudah diperoleh siswa dari lingkungan 

sekitarnya.  

Dengan adanya media pembelajaran game edukasi tersebut, diharapkan nilai 

hasil belajar siswa untuk mata pelajaran matematika pada materi bangun datar dapat 

meningkat. Juga membantu untuk menyampaikan materi bangun datar kepada siswa 

agar lebih mudah untuk dipahami. 

Pemilihan media pembelajaran berbasis game edukasi 2D untuk pembelajaran 

matematika materi bangun datar dirancang oleh peneliti karena karena pada masa 

pandemi seperti saat ini siswa cenderung lebih tidak tertarik untuk belajar, dan lebih 

memilih bermain smartphone mereka untuk belajar, bereksperimen dan mengetahui 

sesuatu hal yang baru. 

Berdasar permasalahan yang telah dijelaskan maka dilakukan penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Game Edukasi 2D Matematika 

Bangun Datar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD” 

Game edukasi yang dikembangkan peneliti menyesuaikan dengan berbagai 

aspek berupa gambar, video, suara dan teks, selain itu juga mempertimbangkan aspek-
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aspek berikut: 1) Efisiensi penggunaan media pembelajaran, 2) Tampilan media 

pembelajaran, 3) Keefektifan media pembelajaran, dan 4) Isi media pembelajaran 

B. Identifikasi Masalah 

Dari penjabaran uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui dalam 

penelitian ini identifikasi masalah-nya adalah: 

1) Dengan menggunakan metode konvensional guru di SD N 1 blulukan merasa 

kesulitan untuk menjelaskan materi bangun datar 

2) Dibutuhkan suatu media pembelajaran bagi siswa Kelas 4 SD N 1 Blulukan 

yang berupa game edukasi bangun datar untuk menjelaskan materi bangun datar. 

3) Guru SD N 1 Blulukan merasa tidak mampu untuk mengembangkan media 

pembelajaran game edukasi Matematika Bangun Datar berbasis android. 

C. Pembatasan Masalah 

Pemberian pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian dapat ter-

organisasi, berfokus serta terarah pada tujuan awal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1) Game edukasi yang dikembangkan hanya akan memuat mata pelajaran 

matematika materi bangun datar pada kelas 4 SD N 1 Blulukan 

2) Platform media game edukasi yang akan dikembangkan adalah Android 

3) Pengembangan media pembelajaran game edukasi akan dilakukan menggunakan 

Construct 2  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana mengembangkan game edukasi untuk menjelaskan mata pelajaran 

matematika materi bangun datar untuk kelas 4 SD N 1 Blulukan? 

2) Bagaimana kelayakan game edukasi untuk penjelasan mata pelajaran 

matematika materi bangun datar? 

3) Adakah perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan media yang 

dikembangkan dengan yang menggunakan media konvensional? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan proposal skripsi 

ini adalah: 
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1) Mengembangkan media pembelajaran game edukasi 2D untuk menjelaskan 

mata pelajaran matematika materi bangun datar sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa. 

2) Mengukur tingkat kelayakan serta kualitas media pembelajaran game edukasi 

2D untuk kegiatan belajar mengajar mata pelajaran matematika materi bangun 

datar. 

3) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan 

media yang dikembangkan dengan yang menggunakan media konvensional 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diharapkan dari penulis terhadap penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dapat menjadi sumber 

informasi mengenai tentang peningkatan hasil belajar matematika bangun 

datar berbasis game edukasi 2D untuk siswa SD. 

2. Sebagai alat pembanding untuk mengetahui perbedaan ketika menggunakan 

media pembelajaran interaktif dan ketika menggunakan metode penyampaian 

materi lainnya pada proses pembelajaran. 

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi acuan guru dalam 

penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi dalam 

menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. 

b. Manfaat Praktis 

1. Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengetahui seberapa pemahaman 

siswa SD kelas 4 terhadap mata pelajaran matematika materi bangun datar 

dan menambah pengalaman dalam bidang pendidikan Sekolah Dasar. 

2. Dengan adanya penelitian ini guru dapat mengetahui tentang media 

pembelajaran berbasis game edukasi 2D dan sebagai dasar untuk 

mengedukasi tentang matematika bangun datar pada siswa. 

3. Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan menjadi salah satu alternatif 

media pembelajaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

matematika bangun datar untuk siswa SD kelas 4. 


