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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata

medium yang secara harfiah berarti perantara, penyalur, atau pengantar (Sadiman,

2010). Menurut Sundayana (2013), pembelajaran adalah proses komunikasi antara

pembelajar, pengajar dan bahan ajar sehingga saling terhubung. Disimpulkan

bahwa, media pembelajaran adalah sebuah perantara atau penyalur dalam proses

komunikasi antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar sehingga kegiatan belajar

mengajar dapat berjalan dengan baik.

Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan kata

“teknologi” yang berasal dari kata latin tekne atau art dan logos atau ilmu (Arsyad,

2014). Media pembelajaran tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi

pembelajaran, contohnya terdapat animation learning, games learnings dan tutorial

computer based learning (Darmawan, 2011). Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi sangat berkembang pesat akhir-akhir ini, terutama dalam penggunaan

smartphone.

Menristekdikti menyebutkan angka pengguna smartphone di Indonesia kini

mencapai sekitar 25% dari total penduduk atau sekitar 65 juta orang

(Menristekdikti, 2017). Akhir – akhir ini, smartphone mudah untuk didapatkan dan

banyak jenisnya, salah satunya android smartphone. Pengguna android smartphone

di Indonesia berasal dari berbagai kalangan, bukan hanya orang dewasa saja tapi

anak-anak juga sudah menggunakannya.
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Hasil observasi yang peneliti lakukan di SMP Negeri 3 Batu pada 27

Oktober 2017, peneliti menemukan bahwa sebagian besar siswa sudah mempunyai

android smartphone, terkadang terdapat beberapa siswa yang memainkan game

pada android smartphone-nya saat proses belajar dan pembelajaran berlangsung,

serta dalam proses belajar mengajar guru masih memakai media yang disediakan

sekolah. Adanya android smartphone tersebut guru diharapkan dapat

memanfaatkannya sebagai media pembelajaran, terutama dalam pembelajaran

matematika.

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 2000,

teknologi penting dalam belajar dan mengajar matematika, teknologi

mempengaruhi matematika yang diajarkan dan juga meningkatkan proses belajar

siswa (Walle, 2008). Diketahui matematika mempunyai konsep-konsep yang

abstrak, sedangkan pada umumnya siswa berpikir dari hal-hal konkret menuju hal-

hal yang abstrak. Oleh karena itu, perantara atau penyalur yang digunakan untuk

merubah konsep yang abstrak menuju konsep konkret diperlukan sebuah media

pembelajaran.

Peneliti ingin membuat sebuah media untuk mempermudah guru dalam

pembelajaran matematika, salah satunya pada materi perbandingan. Karena pada

hasil - hasil penelitian terdahulu terkait pembelajaran tentang perbandingan, seperti

menurut Rahayu, dkk (2015) menjelaskan bahwa pada tahun 2013 hasil ujian

nasional (UN) pada materi perbandingan dan skala di Kabupaten Klaten daya serap

masih rendah yaitu 50,86%. Menurut pihak lain yaitu Raharjanti, dkk (2016)

menjelaskan bahwa, siswa mengalami kesulitan untuk menentukan masalah yang

berkaitan dengan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Seringkali
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siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan perbandingan

berbalik nilai, dalam permasalahan tersebut siswa memahami bahwa permasalahan

tersebut adalah perbandingan senilai. Akibatnya, siswa melakukan kesalahan juga

pada pemodelan matematika dan prosedur penyelesaiannya.

Materi perbandingan sendiri merupakan salah satu materi yang dipelajari di

kelas VII semester II. Tohir, dkk (2016) menjelaskan “perbandingan atau rasio

digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lain seperti

panjang, kecepatan, massa, waktu, jumlah benda, usia, dan sebagainya”.

Berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013, ada beberapa hal yang

dipelajari pada materi perbandingan diantaranya yaitu memahami dan menentukan

perbandingan dua besaran, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan

berbeda, memahami dan menentukan masalah yang terkait dengan perbandingan

senilai, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model, serta

memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik

nilai.

Peneliti mempunyai ide untuk membuat sebuah media pembelajaran

berbasis game yang digunakan untuk memahami konsep perbandingan. Berbagai

aplikasi game sebagai sarana atau media pembelajaran diantaranya Rahmawati

(2015) membuat game yang diberi nama Arrow Geometry pada materi bangun

ruang sisi datar dengan menggunakan Adobe Flash Professional. Rahmawati

berpendapat bahwa mengajak siswa belajar sambil bermain akan membuat proses

belajar mengajar menjadi menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa.

Kevalidan media tersebut diperoleh dari aspek rekayasa software sebesar 4,38,

aspek komunikasi visual sebesar 4,25, aspek desain sebesar 4,00, serta keefektifan
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media sebesar 86,67%, sehingga media pembelajaran berbasis game tersebut

dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran. Sejalan dengan itu, Umam (2016)

membuat game edukasi berbasis android dengan menggunakan App Inventor 2 pada

materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, aritmatika sosial, serta

perbandingan. Kualitas media terinterpretasi valid dengan persentase 77,08%

berdasarkan ahli media dan berdasarkan ahli materi sebesar 84,12%. Total hasil uji

coba siswa sebesar 86,33% atau terinterpretasi sangat baik.

Peneliti memberi nama game tersebut dengan nama Game Go Comparison

(GGC) yang berasal dari beberapa kata dalam bahasa Inggris dimana game artinya

permainan, go artinya pergi atau berangkat, sedangkan comparison artinya

perbandingan. Jadi, Game Go Comparison (GGC) merupakan media pembelajaran

berupa permainan edukatif yang dapat membantu dalam pemahaman konsep

perbandingan, yang dapat direview dengan android smartphone dan dibuat dengan

menggunakan game engine Construct 2.

Construct 2 adalah sebuah tool berbasis Hyper Text Markup Language

(HTML) 5 untuk menciptakan sebuah permainan (Adiwijaya, 2015). Peneliti

menggunakan Construct 2 karena memungkinan siapa saja dapat membuat game

meskipun tanpa memiliki pengalaman pemrogaman, sehingga mempermudah

dalam pembuatan game tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang membedakan penelitian ini dengan

yang sebelumnya adalah dalam penelitian ini materi perbandingan akan dijelaskan

secara lebih rinci dan dalam membuat game menggunakan Construct 2, sehingga

penelitian ini diberi judul “Pengembangan Media Pembelajaran Game Go

Comparison (GGC) pada Materi Perbandingan”. Adanya penelitian ini diharapkan
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dapat menyelesaikan permasalahan di atas dan juga dapat mengetahui keefektifan

pengembangan media pembelajaran tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini ingin mengetahui tentang apa yang ingin dibahas

dalam penelitian. Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil dua rumusan

masalah yang akan melandasi penilitian ini, yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Game Go Comparison

(GGC) pada materi perbandingan?

2. Bagaimana keefektifan pengembangan media pembelajaran Game Go

Comparison (GGC) pada materi perbandingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembuatan media pembelajaran ini adalah ingin

mempermudah guru dalam proses belajar mengajar dan memudahkan siswa dalam

memahami konsep perbandingan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengembangan media pembelajaran Game Go Comparison

(GGC) pada materi perbandingan.

2. Mengetahui keefektifan pengembangan media pembelajaran Game Go

Comparison (GGC) pada materi perbandingan.
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1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang subjek penelitian,

aplikasi – aplikasi yang digunakan dalam pembuatan media, dan keefektifan

pengembangan media. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya

sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Batu semester II

tahun pelajaran 2017/2018 yang dibatasi 28 siswa dengan kemampuan

matematika tinggi, sedang, dan rendah.

2. Validator terdiri atas ahli media yang diambil dari dosen ahli media,

sedangkan ahli materi diambil dari dosen ahli materi.

3. Pembuatan media ini menggunakan Construct 2 sebagai software utama, serta

Corel Draw X7, Paint, dan Power Point 2016 sebagai software pendukung.

Guru dan siswa dapat menggunakan media ini menggunakan browser

Chrome di android smartphone.

4. Keefektifan digunakan untuk mengetahui tanggapan terhadap media

pembelajaran oleh guru matematika kelas VII dan siswa, tapi media

pembelajaran dibuktikan dahulu kelayakannya dari dosen.

1.5 Penjelasan Istilah (Definisi Operasional)

Penjelasan istilah atau definisi operasional adalah menjelaskan atau

mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan pada penilitin ini. Adapun penjelasan

istilah tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut.
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1. Game Go Comparison (GGC)

Game Go Comparison (GGC) adalah nama media pembelajaran yang

dikembangkan dalam penelitian ini. Namanya yang berasal dari beberapa kata

dalam bahasa Inggris dimana game artinya permainan, go artinya pergi atau

berangkat, sedangkan comparison artinya perbandingan. Jadi, Game Go

Comparison (GGC) merupakan media pembelajaran berupa permainan

edukatif yang dapat membantu dalam pemahaman konsep perbandingan,

yang dapat direview dengan android smartphone dan dibuat dengan

menggunakan game engine Contruct 2.

2. Kelayakan

Kelayakan adalah keadaan yang menyatakan kepantasan dalam

pengembangan media pembelajaran yang dilihat dari kevalidan media dan

kevalidan materi. Kelayakan pengembangan media pembelajaran

dikategorikan valid atau sangat valid dengan persentase angket ahli media

dan materi sebesar ≥ 61%.

3. Keefektifan

Kefektifan adalah keadaan yang menyatakan bahwa pengembangan media

pembelajaran berpengaruh atau berkesan dilihat dari tanggapan siswa dan

dapat digunakan dalam pembelajan sesuai dengan tanggapan guru siswa.

Keefektifan pengembangan media pembelajaran dikategorikan baik atau

sangat baik dengan persentase angket tanggapan siswa dan guru sebesar ≥
61%.
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1.6 Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian dan pengembangan Game Go Comparison

(GGC) adalah sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran

matematika pada materi perbandingan. Sedangkan manfaat pengembangan dan

penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut.

1. Bagi guru, penelitian pengembangan media ini dapat menjadi salah satu

inovasi baru dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan guru

dalam memanfaatkan media pembelajaran.

2. Bagi siswa, dengan adanya hasil penelitian ini siswa akan dimudahkan dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran serta siswa dapat memahami materi dengan

lebih mudah. Selain itu, siswa dapat turut serta lebih aktif dalam kegiatan

pembelajaran.

3. Bagi sekolah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan sekolah dapat

memiliki mutu atau kualitas pembelajaran yang semakin baik, sehingga dapat

dijadikan suatu acuan untuk lebih mengembangkan kualitas pendidik maupun

pembelajaran yang lebih baik.

4. Bagi peneliti, penelitian pengembangan ini dapat memberikan pengalaman

dan pengetahuan kepada peneliti dalam mengembangkan media

pembelajaran Game Go Comparison (GGC).


