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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu komponen mata pelajaran yang 

mempunyai peranan penting dihampir semua bidang. Tidak hanya dalam bidang 

pendidikan sehingga menjadi salah satu mata pelajaran di Ujian Nasional (UN), 

matematika memiliki peranan penting dalam bidang lainnya, seperti di bidang 

ekonomi dan teknologi. Sehingga matematika dipelajari di setiap jenjang 

pendidikan, bahkan sejak jenjang pendidikan usia dini, seperti Sekolah Dasar (SD). 

Namun masih tertanam di pikiran kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya 

siswa, bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, rumit serta membosankan 

dikarenakan banyaknya definisi, rumus ataupun konsep matematika yang bersifat 

abstrak yang harus dipelajari untuk dapat menyelesaikan soal-soal matematika. Hal 

ini menjadi penyebab kurangnya minat, perhatian, serta semangat siswa dalam 

belajar matematika. Pandangan negatif siswa terhadap matematika akan berdampak 

buruk terhadap siswa tersebut. Menurut Sriyanto (2004: 51), persepsi negatif siswa 

yang menyatakan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap kecakapan berpikir dan perkembangan kreativititas siswa 

yang tidak maksimal. 

Metode pembelajaran matematika yang diterapkan guru di kelas juga 

mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran matematika 

yang masih sering digunakan di kelas saat ini adalah metode pembelajaran 

konvensional, seperti metode ceramah yang hanya menyampaikan informasi 

melalui bahasa verbal dan siswa mencatatnya. Metode pembelajaran matematika 

tersebut berdampak kepada siswa yang hanya mengetahui tentang informasi berupa 

kata saja, tanpa memahami dan mengerti maknanya. Keinginan siswa dalam 

menangkap pesan akan semakin berkurang pula, karena siswa kurang diajak 

berpikir dan menghayati pesan yang disampaikan. Sebenarnya untuk memahami 

materi pelajaran matematika diperlukan keterlibatan baik fisik maupun psikis 

siswa, sehingga pembelajaran matematika sebaiknya dilakukan melalui kegiatan 
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yang mendekatkan siswa dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut bertujuan 

agar pengalaman siswa menjadi lebih konkret agar pesan yang ingin disampaikan 

tepat pada sasaran dan tujuan pembelajaran matematika. 

Upaya agar siswa terlibat aktif, baik fisik maupun psikis, guru dapat 

menggunakan metode pembelajaran matematika yang melibatkan fisik dan psikis 

siswa pula, seperti karya wisata, metode penemuan terbimbing, atau dapat pula 

menggunakan media pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran, 

siswa tidak hanya dituntut aktif berpikir, namun harus cakap dalam memahami 

materi dan menjawab soal-soal dalam media. Menurut Yamin (2007: 103) media 

memegang peran penting dalam interaksi dan komunikasi dalam pembelajaran, 

salah satu unsur dalam proses komunikasi yang sangat menonjol peranannya adalah 

media. Media merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan terutama 

ketika proses belajar itu berlangsung. Kaitannya dengan matematika adalah alat 

untuk menerangkan dan mewujudkan konsep matematika (Uno & Lamatenggo, 

2010: 141). Konsep matematika yang umumnya dinilai sulit dan membingungkan 

dapat memanfaatkan media untuk menghindari penyampaian informasi yang 

bersifat verbalisme.  

Menurut Hudojo (2005: 160) penggunaan media pembelajaran seperti 

komputer atau alat peraga seperti obyek-obyek, gambar dan benda-benda konkret 

atau semi konkret merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kesulitan siswa dalam memahami matematika dan menumbuhkan 

motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika yang bersifat abstrak. Media 

pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam mensukseskan proses 

pendidikan. Media pembelajaran menjadi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. Sundayana (2013: 3) mengemukakan bahwa media 

memberikan kontribusi positif dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran 

yang menggunakan media yang tepat, akan memberikan hasil yang optimal bagi 

pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajarinya. 

Daya ingat siswa terhadap materi dan keberhasilan proses pembelajaran 

dapat dipengaruhi oleh alat atau media pembelajaran, serta proses atau cara yang 

digunakan siswa tersebut untuk belajar. Daya ingat siswa akan cukup besar jika 
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media pembelajaran atau proses belajar yang digunakan mampu melibatkan siswa 

dalam pembelajaran dan siswa mempelajari materi pembelajaran dengan berbuat 

atau mempraktekkan materi secara langsung dan nyata. Pemilihan proses dan media 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran dapat menumbuhkan sikap positif, 

semangat, gairah dan mencegah kebosanan siswa untuk belajar karena 

pembelajaran dengan media menambah variasi penyajian materi pelajaran. Dengan 

media, materi akan mudah dipahami dan lebih membekas, serta tidak mudah 

dilupakan oleh siswa karena memberikan pengalaman yang lebih nyata terutama 

untuk materi yang tidak dapat dilihat secara langsung, termasuk pada pembelajaran 

matematika. 

Materi matematika yang menurut kebanyakan orang, khususnya siswa 

merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan dapat disajikan dalam bentuk 

media pembelajaran yang menyenangkan. Seiring kemajuan teknologi yang 

semakin pesat, pembelajaran matematika tidak hanya dapat disajikan berupa media 

visual seperti pada buku ataupun media pembelajaran tradisional atau media 

manipulatif yang berupa objek diam dan bersifat komunikasi satu arah saja. Materi 

matematika dapat pula disajikan melalui media berbasis teknologi, seperti 

komputer. Menurut Sigit (2008: 27) media pembelajaran berbasis komputer (CAI) 

atau media komputasi merupakan sarana yang baik digunakan dalam proses 

pembelajaran karna dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

efesien. Wihardjo (2007: 45) juga mengemukakan bahwa media komputasi 

menempatkan komputer dalam peran guru, dimana siswa berinteraksi langsung 

dengan komputer dan kontrol sepenuhnya ditangan siswa sehingga siswa belajar 

sesuai kemampuan dan memilih materi (pembelajaran) sesuai kebutuhannya. 

Materi atau latihan soal yang disajikan pada dengan media komputasi akan 

lebih efisien karena akan lebih mudah merawat dan dapat digunakan oleh siswa 

kapan dan dimanapun, serta membuat sistem pembelajaran menjadi inovatif dan 

interaktif, sehingga akan menambah motivasi belajar siswa, selain itu dapat 

memberikan feedback (balikan) langsung kepada siswa. Membuat agar materi yang 

disajikan mampu menarik minat pembelajar (siswa), media pembelajaran dapat 
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disajikan dalam bentuk game atau permainan. Game telah menjadi budaya di dunia, 

game telah mampu berpadu dengan berbagai kepentingan dan fungsi. 

Game merupakan salah satu bentuk hiburan yang saat ini diminati oleh 

masyarakat, termasuk oleh siswa. Menurut Greg (2013: 20) game adalah sebentuk 

karya seni di mana peserta, yang disebut pemain, membuat keputusan untuk 

mengelola sumber daya yang dimilikinya melalui benda di dalam game demi 

mencapai tujuan. Game menghadirkan lingkungan yang kompetitif, dalam 

memainkan game dengan komponen edukasi didalamnya maka siswa mengikuti 

aturan yang diterapkan pada game bersamaan dengan melakukan usaha mencapai 

tujuan pendidikan yang menantang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2014), dengan judul 

“Pembelajaran dengan menggunakan Macromedia Flash pokok bahasan bentuk 

aljabar pada siswa kelas VII-C Di MTS Muhammadiyah 1 Malang” menunjukkan 

bahwa media pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar matematika siswa. Tingginya motivasi siswa dapat dilihat dari 

ketertarikan siswa terhadap pembelajaran berbantuan komputer, yaitu sebesar 

93,8%, sedangkan hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan, yaitu 89,3% siswa 

mendapatkan nilai di atas KKM (Kriteri Ketuntasan Minimal). Hasil penelitian 

tersebut juga menunjukkan bahwa siswa menginginkan suasana baru dalam 

pembelajaran matematika, yaitu dengan menggunakan teknologi. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan respon positif siswa selama pembelajaran. Siswa juga mampu 

memahami konsep dan dapat menyelesaikan bentuk aljabar dengan tepat pula. 

Berdasarkan penelitian tersebut, pengembangan media pembelajaran matematika 

berbantuan komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika 

yang efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara guru matematika sebagai studi awal pada 20  

Maret 2017 dan observasi dengan siswa di SMP Ma’arif  Batu, Aritmatika sosial 

banyak disebutkan oleh siswa sebagai materi yang sulit dipahami. Aritmatika sosial 

merupakan materi pokok bahasan matematika yang berhubungan dengan proses 

perhitungan pada kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Materi ini memiliki 

pemahaman konsep yang bersifat konkret, dimana didalamnya membahas tentang 
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transaksi jual-beli, diantaranya nilai keseluruhan, nilai sebagian, nilai per unit, 

harga penjualan, harga pembelian, bruto, tara, netto, untung, rugi, presentase untung 

dan rugi serta rabat atau diskon. Meskipun bersifat konkret, siswa merasa kesulitan 

dalam memahami materi aritmatika sosial. Beberapa alasan kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan aritmatika sosial adalah siswa kesulitan memahami konsep bahasan 

aritmatika sosial dan kesulitan dalam menghitung dan menyelesaikan soal 

aritmatika sosial yang merupakan terapan aljabar. 

Cara mengajar konvensional yakni dengan metode ceramah yang 

dilakukan oleh guru membuat guru sebagai pusat pengetahuan dimana siswa harus 

menampung seluruh informasi yang diberikan guru. Kemudian mengerjakan 

latihan soal yang monoton setelah penyampaian materi membuat siswa merasa 

tidak tertarik dan merasa bosan untuk mempelajari materi aritmatika sosial, karena 

pembahasannya yang kontekstual tidak dilakukan dengan simulasi atau praktek 

dalam kehidupan nyata. Aritmatika sosial yang terkadang dihadapi di kehidupan 

sehari-hari secara sederhana, tidak menjamin siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan dalam materi aritmatika sosial. Siswa juga masih 

banyak yang kurang paham dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk 

matematika. Siswa lebih tertarik untuk bermain game daripada harus mengulangi 

materi pelajaran dari sekolah, siswa bertah berlama-lama di depan komputer atau 

handphone hanya untuk bermain game. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa, namun mampu 

memberikan pengalaman belajar yang memberikan pemahaman atas konsep 

matematika. Oleh karena itu tema yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini 

adalah “Pengembangan Game Berpetualang sebagai Media Pembelajaran 

Aritmatika Sosial kelas VII”. Penyusuanan skripsi ini diharap mampu memberikan 

solusi serta alternantif dalam pengembangan media game edukasi berbasis 

komputer yang interaktif dan inovatif. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer sebagai alternatif 

guru dalam upaya memberikan materi pembelajaran secara lebih inovatif dan 

kreatif sehingga mampu membangun motivasi siswa dan interaksi yang menuju 

pada terciptanya aktivitas interaktif. Dari uraian latar belakang di atas, adapun 

rumusan permasalahan peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembuatan game berpetualang untuk media pembelajaran aritmatika 

sosial SMP kelas VII dengan menggunakan Adobe Flash Professional CS6? 

2. Bagaimana keefektifan penggunaan media pembelajaran aritmatika sosial kelas 

VII menggunakan Adobe Flash Professional CS6? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian mengungkapkan hasil yang akan dicapai dalam 

penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk media 

pembelajaran yang interaktif berupa game edukatif petualangan pada materi 

aritmatika sosial. Media Pembelajaran dikembangkan melalui beberapa tahapan 

hingga kelayakan produk dapat dikatakan valid atau layak digunakan dalam 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

laporan penelitian ini adalah mendeskripsikan: 

1. Pembuatan game berpetualang untuk media pembelajaran aritmatika sosial SMP 

kelas VII dengan menggunakan Adobe Flash Professional CS6. 

2. Efektivitas media pembelajaran game berpetualang pada materi aritmatika sosial 

SMP kelas VII. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja 

yang berada dalam ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian 

inipun dikaji berdasarkan fokus masalah yang diambil peneliti. Adapun pembatasan 

masalah yang diberikan pada pembuatan media pembelajaran berbasis game 

berpetualang ini adalah sebagai berikut: 
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1. Materi dalam Permainan Berpetualang ini hanya meliputi materi SMP Kelas VII 

tentang aritmatika sosial meliputi nilai keseluruhan, nilai sebagian, nilai per unit, 

harga penjualan, harga pembelian, bruto, tara, netto, untung, rugi, presentase 

untung dan rugi serta rabat atau diskon. 

2. Penelitian ini diterapkan pada siswa SMP kelas VII-B SMP Ma’arif Batu. 

3. Game ini merupakan game edukasi dengan tema petualangan yang dapat 

dijalankan pada perangkat komputer dengan sistem operasi windows. 

4. Definisi level menunjukkan tingkat kesulitan. 

5. Uji kelayakan dilakukan dengan uji validitas media untuk mengetahui nilai 

rancangan produk. Hasil uji validitas diambil dari angket penilaian media 

pembelajaran oleh para ahli, yakni ahli materi dan ahli media. 

6. Uji keefektifan dilakukan dengan uji coba respon siswa terhadap media melalui 

angket respon siswa yang diisi oleh siswa setelah menggunakan media. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Permainan yang memuat unsur pembelajaran mampu menjadi sarana yang 

efektif dalam menyampaikan informasi pembelajaran serta melatih kecepatan 

berpikir dan penyelesaian masalah. Dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih dan didukung oleh minat siswa dalam memainkan permainan dengan 

media elekronik, permainan berpetualang ini dapat dijadikan alternatif agar siswa 

bisa bermain namun tetap mendapatkan edukasi didalamnya. Adapun manfaat 

praktis yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Sebagai media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri, pemberi motivasi 

untuk menambah semangat belajar matematika khususnya pada materi 

aritmatika sosial dan melatih kecepatan berpikir siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal aritmatika sosial. Pola pikir siswa juga diharapkan bisa berubah 

terhadap pelajaran matematika dan menjadikan matematika sebagai pelajaran 

yang juga menyenangkan.  

2. Bagi Guru 
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Media ini dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam proses belajar dan 

pembelajaran di sekolah agar bervariasi dan menarik. Guru juga diharapkan 

menambah referensi media pembelajaran dan inspirasi dalam menciptakan 

media pembelajaran lainnya. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri dengan pembuatan media ini bisa sebagai pengalaman dan 

pengetahuan dalam pengembangan media pembelajaran matematika. Media 

berbasis game petualangan ini bisa digunakan dan diterapkan ketika mengajar 

karna sifatnya yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 

 

1.6 Definisi Operasional Istilah  

Definisi operasional dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran 

terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut dijelaskan istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Game berpetualang merupakan game/ permainan dengan tema petualangan 

bajak laut yangmana agar dapat menyelesaikan permainan pemainnya memiliki 

keharusan memecahkan masalah soal-soal Aritmatika Sosial yang diberikan 

dalam game berupa pilihan ganda, pemain harus menjawab benar semua 

pertanyaan dalam setiap level untuk menyempurnakan puzzle bergambar 

kebutuhan berpetualang seperti  peralatan berlayar, makanan, serta harta karun 

hasil berpetualang. 

b. Aritmatika Sosial merupakan sub-materi dari Aljabar pada pembelajaran 

matematika yang memuat konsep aljabar dalam kehidupan sehari-hari, 

diantaranya materi tentang nilai keseluruhan, nilai sebagian, nilai per unit, harga 

penjualan, harga pembelian, bruto, tara, netto, untung, rugi, presentase untung 

dan rugi serta rabat atau diskon. 

c. Kelayakan media pembelajaran adalah kepantasan media pembelajaran dinilai 

dari berbagai aspek. Aspek yang dilihat dalam penelitian ini adalah aspek 

estetika, aspek navigasi, aspek tampilan, aspek konten, aspek bahasa dan 

gambar, serta aspek manfaat. 
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d. Efektivitas adalah menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Efektivitas media 

pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti adalah tercapainya tujuan dari 

media pembelajaran sebagai penunjang pembelajaran yang dapat digunakan baik 

di dalam maupun di luar kelas. Penentuan media dapat digunakan di dalam 

maupun di luar kelas dilakukan validasi media oleh para ahli yang terdiri dari 

ahli materi dan ahli media. Aspek lain yang digunakan adalah mendapat respon 

positif dari pengguna media pembelajaran melalui pemberian angket. 

 




