
 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut (Irawan dan Febriyanti, 2016) pendidikan yang bersifat formal 

maupun non formal untuk terus menciptakan metode pembelajaran yang kreatif, 

inovatif serta menarik minat anak didik terhadap mata pelajaran matematika. 

Sedangkan menurut (Amrizal dan Kumiati, 2016) aritmatika merupakan sebuah 

ilmu cabang matematika yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan dasar, 

aritmatika atau yang lebih dikenal dengan ilmu perhitungan merupakan ilmu yang 

memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan dan perlu dikuasai semua 

orang oleh karena itu matematika perlu dipelajari sejak dini. 

Berdasarkan hasil wawancara (Ratna, 2018) matematika merupakan salah 

satu mata pelajaran disekolah yang mendapatkan perhatian lebih dari kalangan 

guru, orang tua maupun siswa. Berdasarkan observasi dalam bentuk wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti di SD Negri 3 Braja Selebah terhadap beberapa wali 

kelas, didapatkan bahwa pelajaran matematika di SD N 3 Braja Selebah sering 

disebut sebagai pelajaran yang sulit. Jarang sekali ada yang mengatakan pelajaran 

matematika itu pelajaran yang mudah. Menurut (Anshari et al., 2016) meskipun 

matematika dianggap sulit dan juga dianggap tidak menyenangkan bagi kalangan 

siswa-siswi, tetapi matematika termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam 

Ujian Nasional (UN), jadi banyak pihak yang memiliki presepsi bahwa 

matematika adalah pengetahuan terpenting yang harus dikuasai. 

Menurut (Anshari et al., 2016) perkembangan teknologi yang sudah 

semakin maju anak sudah mulai berkurang memainkan permainan yang menguras 
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tenaga, melainkan sudah tergantikan dengan beragam permainan yang bisa 

mereka dapatkan didalam gadgetnya. Hanya dengan duduk diam didepan layar 

gadget, maka sudah bisa memainkan berbagai jenis permainan game. Sedangkan 

menurut (Rahadian et al., 2016) pada dasarnya setiap game memiliki metodologi 

perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja 

sistem yang disebut Finite State Machine (FSM) yang menggunakan tiga hal 

berikut State (keadaan), Event  (kejadian) dan Action (aksi) yang dapat diterapkan 

pada game, FSM yang digunakan akan menghasilkan output untuk memeriksa 

respon pengguna apakah fungsi yang dihasilkan bernilai benar atau salah. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka seharusnya ditanamkan sejak 

usia dini guna menjadi bekal untuk belajar matematika ditingkat yang lebih lanjut. 

Dengan memanfaatkan trend teknologi yang sudah tumbuh pesat dengan tujuan 

untuk meningkatkan daya tarik siswa dengan cara yang lebih praktis, solusi yang 

diusulkan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan aritmatika 

dasar yaitu menggunakan pengujian ISO 9126 untuk mengukur aspek 

functionality dan usability, membangun game edukasi menggunakan construct 2. 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada desain game yang akan dibuat, apakah 

dari tampilan desainnya akan meningkatkan minat belajar pada siswa sekolah 

dasar atau tidak dengan pengujian ISO 9126. Metode pengembangan sistem yang 

akan digunakan dalam pembuatan game ini adalah menggunakan metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Maka penulis membuat game 

“Rancang Bangun Game Eduaksi Sebagai Pengenalan Perhitungan 

Aritmatika (Study Kasus SD Negri 3 Braja Selebah)”. Diharapkan aplikasi 

pengenalan perhitungan berbasis android mampu meningkatkan minat belajaran. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana membangun game edukasi pengenalan perhitungan 

aritmatika untuk siswa-siswi SD Negeri 3 Braja Selebah? 

2. Bagaimana mengimplementasikan game edukasi pengenalan perhitungan 

aritmatika kepada siswa-siswi SD Negeri 3 Braja Selebah? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka peneliti membatasi masalah  diantaranya sebagai berikut: 

1. Game ini hanya membahas perhitungan aritmatika dasar seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

2. Software yang digunakan adalah Construct 2. 

3. Untuk siswa-siswi Sekolah dasar kelas 3. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sebuah game edukasi pengenalan perhitungan aritmatika 

untuk siswa-siswi SD Negeri 3 Braja Selebah. 

2. Diharapkan agar minat belajar siswa-siswi SD Negeri 3 Braja Selebah 

meningkat. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

siswa-siswi dasar SD Negeri 3 Braja Selebah sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan solusi bagi sekolah dalam 

meningkatkan minat belajar berhitung anak. 

2. Bagi siswa sekolah dasar, memberikan alternatif bagi peserta didik 

dalam penggunaan media pembelajaran yang menarik. Sehingga 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

secara singkat, maka penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalah, 

perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang game eduksi pengenalan perhitungan aritmatika 

dasar, Multimedia Development Life Cycle, Flowchart, Construct 2. Materi yang 

diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji 

dan disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 
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BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas tentang kerangka pikiran, tahapan penelitian proses 

perencanaan rancangan game edukasi pengenalan perhitungan aritmatika 

menggunakan construct 2 dan pengumpulan bahan. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan bagaimana cara kerja game yang dibuat, serta membahas 

tentang desain dan penerapan game yang telah dibuat rancangan di bab sebelumnya. 

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang pengujian game dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan setelah implementasi perancangan game. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisikan tentang simpulan dan saran dari laporan yang 

penulis buat.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


