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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi covid-19 telah mengubah semua aspek kehidupan manusia saat ini, 

terutama di bidang pendidikan. Untuk itu, semua elemen pendidikan harus 

beradaptasi dan berlanjut selama sisa semester. Pembelajaran online merupakan 

solusi efektif untuk mengaktifkan ruang kelas, bahkan pada masa pandemi ini 

sekolah telah ditutup karena waktu dan tempat yang terancam bahaya. Namun 

demikian, teknologi pembelajaran ini sangat penting untuk evaluasi berdasarkan 

kondisi setempat, dengan mempertimbangkan sebaran fasilitas dan kemampuan 

orang tua dalam membekali siswa Indonesia dengan fasilitas pembelajaran online 

yang berbeda. 

Matematika merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda abstrak dan 

mengutamakan proses berpikir deduktif (Sulistiani, 2016). Pembelajaran 

matematika membutuhkan berbagai macam keterampilan, antara lain keterampilan 

kognitif, emosional, dan psikomotorik. Harapannya melalui pengajaran 

matematika, meningkatkan kemampuan, mengembangkan keterampilan dan 

penerapannya. Akan tetapi pada proses pembelajaran matematika membuat siswa 

kesulitan untuk memahami. Banyak orang bahkan mengeluh bahwa kelas 

matematika itu membosankan, membosankan, dan sulit untuk dipahami.  

(Sulistiani, 2016) Karena itu wajar apabila matematika tidak mudah dipahami oleh 

kebanyakan siswa. Sifat ilmu matematika yang demikian itu, tentu saja akan 

menimbulkan kesulitan bagi anak-anak usia SD yang mempelajari matematika, 

sehingga berdampak pada hasil belajar yang belum sesuai dengan yang kriteria 

ketuntasan minimal (KKM).  

Berdasarkan analisis kebutuhan di SD Negeri 1 Blulukan yang dilakukan 

peneliti yaitu mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis game 

edukasi 2D, karena masih banyak siswa yang kurang semangat dalam mengikuti 

pembelajaran secara konvensional. Sedangkan saat ini, kurikulum yang diterapkan 

adalah kurikulum 2013 dimana seharusnya pembelajaran tidak lagi berpusat pada 

guru, tetapi pembelajaran lebih berpusat pada siswa (student center). Jadi peneliti 

memiliki sebuah ide untuk mengembangkan media pembelajaran ini. 
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 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 (Husni 

Thamrin, 2013), oleh sebab itu media pembelajaran yang digunakan harus 

semenarik dan seinteraktif mungkin. Media pembelajaran dapat dirancang dalam 

bentuk tutorial, sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti dan belajar secara 

mandiri. Penggunaan aplikasi tertentu, tutorial dan sebagainya dapat menjadi 

upaya untuk meningkatkan komunikasi sehingga dapat terwujud pembelajaran 

yang interaktif (Nor Hanisah Kamaruzaman, 2016). Media pembelajaran yang 

dirancang melalui tutorial diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan media 

pembelajaran untuk mata pelajaran yang sulit bagi siswa. 

Game edukasi merupakan media pembelajaran yang sangat menarik untuk 

dikembangkan. Ada beberapa kelebihan dari game edukasi dibandingkan dengan 

metode pembelajaran konvensional. Salah satu kelebihan utama game edukasi 

adalah pada visualisasi dari permasalahan nyata. Massachussets Insitute of 

Technology (MIT) berhasil membuktikan bahwa game sangat berguna untuk 

meningkatkan logika dan pemahaman pemain terhadap suatu masalah melalui 

proyek game yang dinamai Scratch (Vitianingsih, 2016). 

(Ikhsan & Anshari, 2016) Game matematika online merupakan salah satu 

media yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

menciptakan kegiatan yang menarik dalam pembelajaran sehingga belajar menjadi 

menyenangkan. Oleh sebab itu pentingnya dibuat Game Edukasi 2D yang berisi 

materi matematika supaya siswa dapat mempelajari materi tersebut hanya lewat 

perangkat smarthphone yang mereka miliki. Selain untuk memudahkan peserta  

didik dalam mengakses, dipilihnya game edukasi yaitu sebagai penambahan media 

pembelajaran supaya peserta didik lebih senang dan tidak mudah bosan saat belajar 

matematika. Pemilihan pembelajaran dengan media game edukasi yang berisi 

tentang materi matematika dasar ini sebagai basis media pembelajaran yang 

dibangun oleh peneliti karena pada masa pandemi seperti saat ini peserta didik 

lebih banyak menggunakan smartphone hanya digunakan untuk hal-hal yang 

kurang bermanfaat, sehingga dengan dibangunnya penelitian ini peserta didik dapat 

mempelajari materi matematika dengan mudah dan menyenangkan.  
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(Vitianingsih, 2016) Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tidak diragukan 

lagi bahwa game edukasi dapat menunjang proses pendidikan. Game edukasi 

unggul dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan metode pembelajaran 

konvensional. Salah satu keunggulan yang signifikan adalah adanya animasi yang 

dapat meningkatkan daya ingat sehingga anak dapat menyimpan materi pelajaran 

dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pengajaran 

konvensional. Penelitian ini adalah untuk  membuat aplikasi mobile game sebagai 

media alternatif pembelajaran  untuk  mengenal  simbol,  berhitung,  mencocokkan  

gambar  dan  menyusun  acak  kata. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui dalam penelitian ini 

identifikasi masalah-nya adalah : 

a. Metode pembelajaran di SD Negeri 1 Blulukan saat ini masih menggunakan 

cara konvensional sehingga menurut penuturan guru,siswa kesulitan. 

b. Belum adanya pengembangan game edukasi matematika berbasis game 2D di 

SD Negeri 1 Blulukan yang menarik agar mempermudah kegiatan belajar 

mengajar secara daring/jarak jauh mata pelajaran matematika dasar untuk SD 

kelas 3 di saat kondisi pandemi COVID-19. 

c. Dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang mudah digunakan  dengan teknik 

pembelajaran matematika berbasis game edukasi untuk memudahkan belajar 

bagi peserta didik. 

C. Batasan Masalah 

Pemberian identifikasi masalah adalah supaya penelitian terorganisir, terfokus 

dan diarahkan pada tujuan awal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Media yang dikembangkan hanya akan memuat materi dari mata pelajaran 

matematika untuk kelas 3 SD sesuai dengan KI&KD di SD Negeri 1 Blulukan. 

b. Bentuk media yang dikembangkan pada penelitian ini adalah aplikasi game 

edukasi yang berbasis android. 

c. Media dikembangkan dengan software Construct 2. 
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D.  Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah : 

a. Bagaimana mengembangkan game edukasi 2D untuk pembelajaran 

matematika? 

b. Bagaimana kelayakan game edukasi 2D yang telah dikembangkan? 

c. Apakah terdapat perbedaan nilai antara siswa yang menggunakan media yang 

telah dikembangkan dengan siswa yang tanpa menggunakan media  di SD 

Negeri 1 Blulukan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Mengembangkan game edukasi 2D untuk pembelajaran matematika sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa peningkatan hasil belajar siswa dalam 

menguasai mata pelajaran matematika dasar. 

c. Mengukur tingkat perbedaan nilai siswa yang menggunakan  game edukasi 2D 

untuk pembelajaran matematika dan tidak menggunakan media di SD Negeri 1 

Blulukan.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian 

lain yang sejenis. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan informasi terhadap 

penggunaan media pembelajaran yang interaktif untuk penyampaian sebuah 

materi kepada mahasiswa. 

3) Sebagai alat pembanding untuk pendidik maupun peneiliti terhadap 

perbedaan ketika menggunakan media pembelajaran interaktif dan ketika 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

4) Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan referensi bagi 

pendidik tentang penggunaan media pembelajaran yang interaktif dalam hal 
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penyampaian materi kepada peserta didik ketika pada proses pembelajaran 

terutama dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk memperkenalkan dan menambah pengetahuan tentang manfaat 

media pembelajaran yang interaktif dalam penyampaian materi kepada 

peserta didik. 

2) Memotivasi agar peserta didik lebih tertarik untuk belajar. 

3) Membantu agar peserta didik tidak mudah bosan dalam proses 

pembelajaran. 

4) Membantu agar peserta didik lebih mudah memahami sebuah materi 

matematika. 

 


