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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Prestasi matematika di Indonesia cukup tinggi dengan melihat banyaknya medali yang 

di dapatkan oleh perwakilan Indonesia dalam perlombaan/olimpiade matematika tingkat 

internasional. Tetapi disamping prestasi itu berdasarkan data UNESCO, mutu pendidikan 

matematika di Indonesia berada pada posisi 34 dari 38 negara yang diamati. Data lain yang 

menunjukkan rendahnya prestasi matematika siswa Indonesia dapat dilihat dari hasil survei 

Pusat Statistik Internasional untuk Pendidikan (National Center for Education in Statistics, 

2003) terhadap 41 negara dalam pembelajaran matematika, dimana Indonesia mendapatkan 

peringkat ke 39 di bawah Thailand dan Uruguay. (Satria, 2012) 

Kemampuan dalam matematika, amat diperlukan.oleh manusia pada usia awal 

perkembangannya terutama pada saat anak duduk di sekolah dasar. Kemampuan matematika 

diperlukan untuk secara kognitif membantu siswa untuk dapat berpikir logis. Bersama dengan 

kemampuan berbahasa yang diperlukan untuk memahami ilmu pengetahuan, matematika 

perlu dikuasai siswa sekolah dasar untuk membantu mereka mencerna ilmu-ilmu yang akan 

datang kemudian pada kelas dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hal ini 

disampaikan oleh staf pengajar Fakultas Psikologi UGM bidang Psikologi Pendidikan, Supra 

Wimbarti, M.Sc., Ph.D.. 

Di Indonesia pelajaran matematika sudah ada dari TK hingga nanti SMA pelajaran 

matematika akan terus ada dan merupakan pelajaran wajib. Matematika dianggap pelajaran 

yang sulit oleh kebanyakan orang. Permasalahan tentang susahnya matematika pun 

berkembang dari jenjang satu ke jenjang yang lebih tinggi. 

Menurut April Tini, S.Pd. yang merupakan guru SMPN 14 Kota Bima, belajar 

matematika bagi siswa.adalah penguasaan perkalian, karena.perkalian itu dua tingkat dari 

penjumlahan. Pembelajaran matematika.pada tingkat SMP bergantung dari.kemampuan siswa 

menguasai.berhitung dan perkalian pada tingkat SD. Jika perkalian tidak.dikuasai, semua 

rumus Matematika.yang ada akan tumpul dan siswa.akan kehilangan arah memahaminya. Hal 

itu karena, pembagian kebalikan dari, perkalian, perpangkatan kebalikan, dari perkalian 

berulang ,dan hampir semua materi, selalu ada hitungan perkalian. Masalah.perkalian 

merupakan operasi, dasar Matematika yang harus dikuasai. oleh anak, yang 

merupakan.modalawal memelajari .materi-materi lain dalam Matematika.Begitu pentingnya 
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.operasi ini, hingga sebagian guru menganjurkan siswa.agar menghapal perkalian 

bilangan.kecil kurang dari 100. 

Di Indonesia anak mulai dikenalkan dengan perkalian saat berada dikelas 2 SD. 

Menurut Psikolog klinis anak dari Tiga Generasi, Saskhya Aulia Prima, M.Psi , anak diusia 

tujuh tahun (kelas 2 SD) sudah dapat membaca dan paham dengan instruksi. Dan pengenalan 

matematika saat ini pun ada berbagai cara, salah satunya adalah melalui media game edukatif. 

Diusia ini juga anak-anak sudah diperbolehkan bermain game, tetapi mereka tidak boleh 

bermain lebih dari 5-10 jam dalam sepekan.  

Jadi perancangan game ini ditujukan untuk anak SD kelas 2 karena dalam usia mereka 

sudah mampu membaca dan paham dengan instruksi, dan diusia ini juga mereka sudah boleh 

bermain game (dengan pembatasan waktu). Dan solusi game sebagai media untuk 

menyampaikan matematika ini juga dianggap sesuai karena seorang anak akan senang saat 

mereka diberikan hadiah (waktu untuk bermain game) setelah menyelesaiakan sesuatu. Disaat 

ini akan lebih baik jika mereka memainkan game edukatif, jadi mereka akan senang karena 

bermain game dan disisi lain tanpa mereka sadari mereka juga belajar secara tidak langsung. 

Oleh karena itu, game edukatif dirasa cocok untuk menjadi sarana mengenalkan dan 

membantu menghafal perkalian untuk anak kelas 2 SD. Dan agar lebih efektif, diterapkannya 

pengetahuan tentang warna, ilustrasi, dan hal lain dalam DKV yang masih terkait dengan 

game yang akan dirancang. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Kemampuan dalam matematika, amat diperlukan oleh manusia pada usia awal 

perkembangannya terutama pada saat anak duduk di sekolah dasar. 

 Mutu pendidikan matematika di Indonesia tergolong rendah. 

 Matematika pelajaran wajib di Indonesia. 

 Pembelajaran matematika bertingkat, jika dari SD sudah kesulitan, ke jenjang 

berikutnya akan kesulitan juga. 

 Perkalian modal awal memelajari materi-materi lain dalam Matematika. 

 Siswa dianjurkan hafal dengan perkalian dasar (1-10). 

 Game edukatif matematika yang kurang menarik. 
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I.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan pada : 

1. Anak kelas 2 SD berusia 6-8 tahun di lingkungan kota Semarang. 

2. Pembahasan hanya tentang perkalian dasar (1-10). 

3. Anak yang sudah bisa membaca dan mengikuti instruksi dengan baik. 

4. Suka bermain game. 

5. Game edukatif matematika berbahasa Indonesia. 

 

I.4. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut : 

Bagaimana cara mengenalkan dan meningkatkan kemampuan anak kelas 2 SD dalam 

pelajaran matematika tentang perkalian menggunakan media komunikasi visual khususnya 

game? 

 

I.5. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan game edukatif matematika tentang perkalian untuk anak kelas 2 SD 

adalah : 

 Mengenalkan dan membantu menghafalkan matematika tentang perkalian dengan cara 

yang menyenangkan dan teringat oleh anak-anak. 

 Membantu memahami perkalian dasar (1-10). 

 Untuk membuat anak kelas 2 SD hafal dengan perkalian dasar (1-10). 

 Diharapkan dapat merubah mindset anak-anak tentang matematika yang dianggap 

sulit. 

 

I.6. Manfaat Penelitian 

Perancangan gameedukatif matematika tentang perkalian untuk anak kelas 2 SD ini 

diharapakan memberi manfaat sebagai berikut : 

 Dengan adanya perancangan game ini diharapkan anak-anak menjadi suka dan senang 

belajar matematika. 

 Anak-anak dapat mengerti dan hafal perkalian dasar dengan mudah dan 

menyenangkan. 

 Matematika memberikan kesan yang menyenangkan untuk anak-anak. 
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I.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan game edukasi matematika tentang 

perkalian untuk anak kelas 2 SD meliputi : 

1. Metode Media Massa 

Mengumpulkan  data-data yang diperlukan dalam bentuk jurnal, berita, ebook, dan 

sejenisnya. Metode ini digunakan juga untuk mencari perancangan-perancangan yang 

serupa untuk dijadikan referensi atau pembanding untuk perancangan game edukatif 

ini. 

2. Observasi dan Wawancara 

Observasi dan wawancara dilakukan untuk mempekuat dan memberbanyak data yang 

diperlukan terkait masalah yang ada, hal ini akan dilakukan dengan mengamati cara 

belajar anak dan berbincang langsung dengan anak yang menjadi target untuk 

mendapat data yang dibutuhkan 

3. Kuisioner 

Digunakan untuk mendapatkan data tentang visual yang memenuhi ekspektasi dari 

anak kelas 2 SD untuk perancangan game edukatif ini. 

 

I.8. Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang ada, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan perancangan, manfaat 

perancangan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN UMUM 

 Bab ini berisi kerangka berpikir, teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam perancangan game edukatif ini, kajian pustaka, dan studi 

komparasi 

 

BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

 Bab ini berisi tentang analisis, sasaran khalayak dari perancangan game 

edukatif ini, serta strategi komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan 

perancangan game edukatif ini. 
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BAB IV : STRATEGI KREATIF 

 Bab ini berisi tentang konsep yang ada dalam perancangan mulai dari 

konsep visual hingga konsep verbal yang digunakan. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil perancangan dan saran-

saran yang sesuai dengan hasil kesimpilan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




