
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi yang semakin hari semakin berkembang 

membuat manusia tidak bisa terlepas kehidupannya dari teknologi. Mulai dari 

perkembangan dunia teknologi pada komputer, internet yang semakin hari 

semakin mengalami perkembangan. Hal ini bisa dilihat banyaknya pengguna 

smart phone, pengguna komputer dan pengguna internet yang setiap hari semakin 

bertambah. Berdasarkan data satatistik dari Kementerian Komunikasi dan 

Informasi (KemenKomInfo, 2012) penggguna internet mencapai 63 juta jiwa. 

Sebuah survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet  

Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di indonesia 

pada akhir tahun 2012 mencapai 63 dan naik 30 persen pada tahun 2013 menjadi 

82 juta orang. Tahun 2014 angka itu diprediksi akan mengalami kenaikan menjadi 

107 orang pada tahun 2014. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, maka 

dunia pendidikan juga mengalami perkembangan yaitu salah satunya penggunaan 

teknologi dalam pembuatan media pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran 

dengan memanfaatkan teknologi salah satunya yaitu menggunakan bantuan 

program komputer. Penggunaan media pembelajaran berbantuan komputer akan 

sangat baik ketika disajikan dengan baik, dan edukatif (bersifat mendidik), 

sehingga bisa membantu pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 

 Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan tergantung pada proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru di sekolah. 

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan agar peserta didik atau siswa  

dapat mencapai tujuan tertentu  agar siswa dapat mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditentukan (Soedjadi, 2006). Dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, guru berperan penting dalam perkembangan seorang siswa baik 

perkembangan pedagogik maupun psikomotorik. Guru sebagai pendidik harus 

berperan penting dalam pembelajaran disekolah agar bisa tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga dengan pelajaran matematika yang 

merupakan salah satu pelajaran terpenting dalam setiap jenjang satuan pendidikan 



 
 
yang harus siswa kuasai, sehingga peranan guru dalam pembelajaran dikelas juga 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemahaman matematika siswa. 

Matematika merupakan induk dari semua mata pelajaran, dalam kehidupan 

sehari-hari sangat memegang peranan penting. Matematika merupakan salah satu 

ilmu dasar yang mempunyai peranan yang cukup besar baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi (Akib, 2001). Tanpa 

mengabaikan perlunya disiplin ilmu lain, matematika hampir selalu berperan 

dalam setiap moment kehidupan manusia. Peranan terpenting matematika bagi 

semua orang bukan terletak pada akurasi hitung-hitungan serta penggunaan 

rumus-rumusnya, melainkan terletak pada manfaat logika matematikanya sebagai 

salah satu bekal mendasar dalam menghadapi berbagai perkembangan dunia yang 

semakin  kompleks. Dengan semakin berkembangnya IPTEK saat ini sehingga 

pemanfaatan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari juga semakin 

mengalami banyak perkembangan. 

 PerkembanganTeknologi informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian 

dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua 

teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), 

pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi (Kementrian 

Negara Riset dan Teknologi, 2006). Secara umum teknologi informasi setiap hari 

selalu mengalami perkembangan, dan sudah selayaknya lembaga pendidikan yang 

ada segera memperkenalkan dan mulai menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. Hal ini penting, 

mengingat penggunaan TIK merupakan salah satu faktor terpenting yang 

memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik 

dan generasi bangsa ini secara luas. 

Program pembangunan pendidikan yang terpadu, terarah dan berbasis 

teknologi akan memberikan multiplier effect dan nurturing effect terhadap hampir 

semua sisi pembangunan pendidikan, sehingga TIK berfungsi untuk memperkecil 

kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir khususnya dalam dunia pendidikan 

dan pembangunan pendidikan beberbasis TIK (Darmawan, 2012). TIK dalam 

pendidikan memberikan dua keuntungan  yaitu pertama sebagai pendorong 

komunitas pendidikan (termasuk guru) untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam 



 
 
memaksimalkan potensi pendidikan, kedua memberikan kesempatan luas kepada 

peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada yang dapat 

diperolehdari sumber-sumber yang tidak terbatas. Teknologi informasi dan 

komunikasi telah berkembang pesat seiring dengan globalisasi sehingga interaksi 

dan penyampaian informasi akan berlangsung cepat, hal ini juga berdampak 

terhadap dunia pendidikan. 

Dalam hal ini jika para peserta didik tidak dikenalkan teknologi sejak dari 

bangku sekolah, dikhawatirkan para siswa akan sangat tertinggal dari negara-

negara lain dalam dunia teknologi. Mengacu pada pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 yaitu ”mencerdaskan kehidupan bangsa” maka sudah menjadi 

kewajiban seorang guru untuk ikut ambil serta dalam usaha untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa yaitu mencerdaskan para peserta didik, selain dengan memberi 

para peserta didik bekal ilmu pengetahuan juga memberikan bekal para peserta 

didik dengan sikap dan moral yang baik. Seiring perkembangannya teknologi 

modern dan pesatnya dunia informasi, maka proses belajar mengajar juga 

mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan 

komputer dalam pembelajaran sebagai salah satu alternatif media pembelajaran. 

Pembelajaran ini berusaha menemukan model pembelajaran yang lebih menarik 

dan komunikatif. Pentingnya model ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa 

media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses 

pembelajaran. 

Pembuatan media pembelajaran interaktif berbasiskan IT, merupakan salah 

satu cara yang bisa diterapkan pada dunia pendidiakan di Indonesia. Pada pada 

dasarnya penggunaan IT dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor penting 

yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan pada peserta 

didik, generasi bangsa ini secara lebih luas (Darmawan, 2012). Banyak penelitian 

yang telah dilakukan tentang keefektifan pembelajaran menggunakan komputer 

dan hasilnya cenderung menyimpulkan bahwa belajar menggunakan 

Pembelajaran Berbantuan Komputer akan lebih memotivasi siswa dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran interaktif berbasis IT dipilih karena media ini 

mampu meningkatkan semangat siswa untuk belajar yaitu antara lain bentuk dan 

warna menarik, membuat siswa menarik untuk mempelajarinya. Media 



 
 
pembelajaran sebagai alat bantu yang digunakan guru dalam menyampaikan 

pesan/materi kepada sisawa agar dapat memperjelas terhadap materi yang 

disampaikan. Banyak software yang saat ini sedang berkembang yang bisa 

dimanfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran berbasis IT. 

Salah satu software komputer yang bisa diterapkan dalam pembelajaran 

adalah menggunakan HTML5. HTML5 dapat digunakan untuk membuat media 

pembelajaran edukatif salah satunya adalah bisa digunakan untuk membuat games 

edukatif. Dalam perancangan games edukatif bisa menggunakan software 

komputer yang yaitu HTML5 (Darmawan, 2012). HTML5 merupakan hasil proyek 

dari W3C (World Wide Web Consortium dan WHATWG ( Web Hypertext 

Application Technology Working Group ). Dimana WHATWG bekerja dengan 

bentuk web dan aplikasi dan W3C merupakan pengembang dari XHTML 2.0 pada 

tahun 2006, kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama dan membentuk 

versi baru dari HTML. Kelebihan HTML5 adalah program open platform yang 

bisa dijalankan di semua perangkat mobile seperti Android, Nokia, Blackbarry, 

iPhone, atau moile device lainnya yang masih menggunakan system operasi java 

(Priyanto dkk, 2011). 

Dalam HTML5 bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah media 

pembelajaran interaktif dan beberapa animasi didalamnya untuk memudahkan 

siswa dalam memahami pelajaran di kelas. Pada dasarnya matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran abstrak yang membutuhkan daya kreativitas siswa dan 

pemahaman konsep dari siswa itu sendiri, sehingga penggunaan media 

pembelajran berbantuan komputer sangat membantu siswa dalam memahami 

materi pada matematika. Berdasarkan pengamatan, mata pelajaran matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh siswa di 

hampir setiap satuan jenjang pendidikan, dan salah satu faktor penyebabnya 

adalah kurangnya pemahaman siswa mengenai konsep-konsep yang terkandung 

dalam pelajaran matematika selain itu adapun faktor yang mendasari rendahnya 

hasil belajar matematika yaitu karena model pembelajaran guru yang  bersifat 

monoton dan konvesional serta mendominasi berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas (Kurnia, 2013). 



 
 

Pelajaran matematika tentunya memiliki perbedaan khusus dengan 

beberapa mata pelajaran lain yang non-eksak dalam aspek cara mempelajarinya. 

Pada pelajaran matematika, siswa belajar tidak hanya dengan membaca konsep 

saja, namun harus berlatih menerapkan konsep yang telah dipelajarinya dalam 

berbagai persoalan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Semakin 

banyak berlatih memecahkan masalah atau mengerjakan soal latihan, maka hasil 

belajar akan menjadi semakin baik. Sebagai pendidik yang wajib diberikan 

kepada para peserta didik selain mengajar dengan cara yang baik dan tepat. Salah 

satu materi yang amat penting dalam matematika, yaitu materi statistika. Statistika 

adalah materi dasar yang harus dikuasai siswa pada jenjang kelas tiga smp. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal  4 september 2014 yang 

dilakukan secara langsung dengan guru mata pelajaran matematika di SMP  

Kartika IV-9 Malang, dilihat dari sisi pembelajaran di kelas yang temukan 

dilapangan adalah masih banyaknya guru yang menggunakan metode ceramah 

dalam pembelajaran, penggunaan media untuk lebih menarik siswa hanya 

menggunakan media powerpoint yang masih bersifat klasik yaitu hanya menyalin 

materi dari buku ke slide powerpoint sehingga media tersebut ternyata belum 

menarik bagi siswa dan banyak siswa yang merasa bosan dengan pembelajaran 

matematika. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal  4 september 2014 di 

SMP Kartika IV-9 Malang,  juga ditemukan alasan siswa masih belum mengerti 

dalam menyelesaikan soal-soal statistika adalah kurangnya siswa latihan 

mengerjakan soal-soal latihan. Siswa lebih memilih bermain game dari pada 

belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal latihan sehingga siswa banyak 

membuang waktu hanya untuk bermain game dan mereka sering lupa kewajiban 

mereka untuk belajar. Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka 

dibutuhkan suatu media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga siswa 

tidak merasa bosan ketika belajar matematika. 

Salah satu bentuk media pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

mengatasi permasalahan diatas adalah pembuatan media pembelajaran berbentuk 

game edukatif. Dalam game merupakan merupakan media pembelajaran masa 

kini karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat dasar lebih cepat 

mempelajari segala sesuatu secara visual verbal, sehingga game juga baik jika 



 
 
dilibatkan dalam proses pendidikan. Game slalu dimainkan berualang-ulang 

sampai pemain merasa puas dengan demikian materi-materi yang disampaikan 

akan mudah dicerna dan dimengerti oleh pemain game. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin menggabungkan dunia 

game dengan dunia pendidikan, bukan hanya bermain game saja akan tetapi siswa 

juga belajar tentang materi statistika dan peluang yang memang sudah dikonsep 

sedemikian rupa didalam game sehingga siswa dapat bermain game dan secara 

tidak langsung siswa belajar saat dia bermain game.  

1.2 Rumusan Masalah 

Seorang guru dituntut selalu kreatif dalam proses pembelajaran agar 

seorang siswa dapat tertarik dan tidak monoton dengan materi yang diajarkan. 

Salah satu yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran 

yaitu memanfaatkan teknologi yang ada dengan membuat media belajar terutama 

menggunakan bantuan komputer. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

pembuatan media pembelajaran berbentuk game edukatif pada materi statistika 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara pengembangan media pembelajaran game math statistic 

marble pada materi pelajaran statistika untuk siswa SMP kelas IX? 

b. Bagaimana respon siswa terhadap game math statistic marble apabila 

diterapkan dalam proses pembelajaran? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri tidak mencakup 

semua materi pada pelajaran statistika hanya berfokus pada penyelesaian soal 

statitika. Teknologi  pemograman yang digunakan yaitu html5 sebagai  bahasa  

pemograman untuk animasi dan  programmer. Dan media pembelajaran ini 

nantinya akan di uji cobakan pada kelas IX E di SMP Kartika IV-9 Malang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Banyak pendidik yang menerapkan pembelajaran masih konvensional atau 

pembelajaran bersifat Teacher Center yaitu pembelajaran yang dalam proses 



 
 
pembelajarannya berpusat kepada pendidik. Hal ini dapat membuat siswa merasa 

bosan dan jenuh terhadap pembelajaran matematika. Selain itu penggunaan media 

juga masih kurang interaktif sehingga tidak menimbulkan aspek kemenarikan 

terhadap proses pembelajaran matematika. Maka dari itu diperlukan 

pengembangan media yang dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar 

siswa. Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan penelitian  

adalah sebagai berikut:  

a. Menghasilkan produk media pembelajaran berbentuk game edukatif pada 

materi statistika untuk siswa SMP kelas IX.  

b. Mendeskripsikan respon siswa terhadap game math statistik marble yang 

diterapkan pada  materi statistik kelas IX SMP 

1.5 Manfaat Penelitian 

Media pembelajaran matematika berbentuk game edukatif ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang positif bagi siswa, guru dan peneliti  antara lain:  

a. Manfaat bagi siswa, melalui penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih 

memahami materi statistika dan peluang sehingga bisa meningkatkan kwalitas 

belajar siswa pada materi statistika. 

b. Manfaat bagi guru, dengan adanya penelitian ini diharapkan kualitas 

pembelajaran semakin baik dan membantu guru menyampaikan materi ajar  

statistika, menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya, agar lebih memperkaya bahan 

ajar  yang bervariatif untuk meningkatkan pembelajaran  matematika 

disekolah. 

 


