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1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 

yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan 

pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain 

yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan 

pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah 

Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Dasar, yang selanjutnya 

disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010). Sekolah memainkan 

peran yang sangat penting sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang 

bermutu. Melalui sekolah, anak belajar untuk mengetahui keahlian serta 

membangun  karakateristik mereka sebagai bekal menuju kedewasaan (Berns, 

2004: 212-213).  

Didalam kurikulum pendidikan sekolah dasar terdapat beberapa pelajaran, 

salah satunya adalah matematika. Menurut kurikulum 2006 (BSNP, 2006:36) 

menjelaskan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang diberikan kepada 

semua siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, kreatif, kritis serta 

kemampuan kerja sama agar dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola 

dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Matematika mempunyai fungsi yaitu sebagai 

alat komunikasi, alat pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan 



mendeskripsikan dan memprediksi dengan pemikiran atau logika dari materi yang 

sederhana sampai pada tingkat yang lebih kompleks.  

Bagi kebanyakan pelajar Indonesia, matematika adalah mata pelajaran yang 

dianggap sangat sulit. Ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh Programme for 

International Student Assessment (PISA) di bawah Organization Economic 

Cooperation and Development (OECD) yang dilakukan pada 65 negara di dunia 

tahun 2012 lalu, mengatakan bahwa kemampuan matematika siswa-siswi di 

Indonesia menduduki peringkat bawah dengan skor 375. Kurang dari 1 persen 

siswa Indonesia yang memiliki kemampuan bagus di bidang matematika. Ini 

adalah pernyataan yang sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan Indonesia., 

begitu juga di sekolah dasar. Diperlukan solusi dan inovasi dalam pembelajaran 

matematika, salah satunya adalah dengan menggunakan game edukasi.   

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan minat belajar dari siswa , maka 

perlu dikembangkan sebuah game yang membuat belajar matematika menjadi 

mudah, menyenangkan dan tidak membosankan. Game edukasi yang 

dikembangkan merupakan gabungan antara permainan dan juga pembelajaran, 

sehingga minat anak-anak dapat terbangun untuk belajar matematika. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan diselesaikan yaitu bagaimana membuat aplikasi 

permainan yang dapat meningkatkan minat belajar matematika pada siswa 

sekolah dasar  ? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  : 

1. Merancang dan membuat Game Aljabar Puzzle untuk siswa sekolah dasar 

sebagai solusi minat belajar matematika yang menarik dan tidak 

membosankan. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Game yang dirancang hanya berisikan penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian sederhana bilangan bulat. 

2. Aplikasi ini dirancang untuk aplikasi mobile android. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang  diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Masyarakat 

Anak-anak dapat melakukan proses belajar sambil bermain dengan 

menggunakan Game Aljabar Puzzle sebagai media pembelajaran aljabar 

dasar. 

2. Bagi Penelitian 

Mendapatkan kesempatan langsung untuk menerapkan Game Aljabar 

Puzzle sebagai media pembelajaran anak-anak, dan kelak jika menjadi 

pendidik dapat dijadikan reverensi. 

 


