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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di zaman sekarang yang mengalami perkembangan yang sangat 

maju khususnya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan 

di zaman sekarang ini sudah sangat berkembang dan masyarakat banyak 

yang melibatkan perkembangan jaman ini untuk kepentingan masing–

masing. Dan banyak juga masyarakat yang menggunakannya untuk 

kepentingan banyak orang. Salah satu perkembangan yang saat ini sangat 

pesat adalah smartphone. Perkembangan smartphone di zaman sekarang ini 

sudah tidak diragukan lagi karena banyak masyarakat yang 

menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya adalah 

virtual. Smartphone saat ini sudah banyak yang menggunakannya 

dikarenakan penggunaannya yang mudah, smartphone di era saat ini tidak 

lagi digunakan oleh orang dewasa saja, anak–anak juga sudah menggunakan 

smartphone ini untuk bermain game atau menonton film anak–anak yang 

mereka sukai. Akan tetapi untuk pengguna seperti anak–anak jarang sekali 

menggunakan smartphone ini untuk kepentingan belajar mereka.  

 Di zaman yang sudah sangat maju ini banyak anak–anak yang 

mengabaikan mata pelajaran bahkan meninggalkan sekolah hanya untuk 

bermain smartphone. Banyak juga anak–anak yang minat untuk mengikuti 

pelajaran khususnya matematika berkurang, karena materi yang 

disampaikan terlalu rumit dan tidak mudah dipahami oleh anak–anak. 

Karena penyampaian materi yang diberikan kepada siswa dari guru metode 

penyampaiannya belum bervariasi dan masih didominasi oleh guru 

sehingga siswa cenderung bosan [1]. Minat untuk siswa mengikuti 

pembelajaran matematika sangatlah rendah. Siswa yang mengikuti mata 

pelajaran matematika kurang terlihat aktif pada saat proses belajar mengajar 
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berlangsung dan kurang terlibat dalam proses belajar mengajar yang 

ditandai dengan siswa jarang sekali bertanya kepada guru [2]. Hasil belajar 

kurang optimal yang biasanya terlihat pada saat hasil ujian yang diadakan 

di sekolah. Faktor lainnya yang membuat siswa itu tidak minat terhadap 

mata pelajaran matematika adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern yakni seperti kesehatan siswa yang tidak dijaga dengan baik, 

intelegensi, minat terhadap mata pelajaran khususnya matematika, bakat, 

motivasi dari diri sendiri siswa tersebut, kematangan dan kesiapan siswa 

untuk mengikuti mata pelajaran yang sudah ditentukan. Sedangakan untuk 

faktor ekstern meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan sosial [3]. 

 Di zaman sekarang penggunakan smartphone sudah sanggat tinggi. 

Pengguanaan untuk saat ini banyak yang mengarah untuk bisnis dan untuk 

bermain game pada smartphone itu sendiri, akan tetapi jarang sekali 

penggunakan itu untuk suatu yang akan membuat mereka tau lebih banyak 

tentang apa yang pengguna smartphone ini belum banyak tau tentang 

dunialuar. Apa lagi banyak fitur yang disajikan smartphone saat ini 

sangatlah menarik dan mudah untuk dimengerti. Game yang banyak dengan 

tampilan gambar dan grafis yang menarik pula, sangatlah disukai oleh 

kalangan anak–anak[4]. Game yang sudah tersaji itu sangatlah menarik bagi 

anak–anak, namun alangkah baiknya jika anak itu bermain game yang 

mengandung unsur edukatif. Tidak hanya tentang genre yang semestinya 

belum mereka pahami seperti game yang berunsur tembak menembak, 

perkelahian, dan lain sebagainya. Pendidikan yang harus ditanamkan juga 

penting bagi anak, dengan metode bermain game edukatif itu anak-anak 

akan cepat mencerna karena game edukatif tersebut terlihat manarik dan 

mudah untuk memainkannya. Pentingnya pendidikan yang sudah tertera 

pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 1 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana balajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara.”[5]. Maka pendidikan itu sangatlah perlu, apalagi zaman teknologi 

yang sangat maju seperti sekarang ini, semua sudah tersedia dan semua 

tinggal memilih manakah yang lebih layak untuk diajarkan oleh peserta 

didik dan manayang tidak harus diajarkan oleh peserta didik. Dan semua 

metode pembelajaran sekarang sangatlah banyak dan efektif, karena belajar 

tidak hanya pada bangku sekolah saja, akan tetapi belajar juga dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja [6]. 

 Pendidikan itu juga perlu dilakukan dengan cara yang sedikit 

berbeda, karena pembelajaran cenderung berjalan seperti mana mestinya, 

dan juga siswa juga kurang berperan penting dalam pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

minat belajar siswa itu dengan metode pembelajaran yang sangat menarik 

menurut mereka dan yang pasti mereka juga dapat ikut berperan serta 

kedalam mata pelajaran tersebut, dan tidak cenderung hanya dengan 

mendengarkan. Kebanyakan siswa mengikuti mata pelajaran matematika ini 

tidak selalu mengerti apa yang sudah diterangkan oleh guru yang 

bersangkutan dan siswa juga cenderung hanya berdiam diri saja dan tidak 

melakukan tanya jawab kepada guru yang bersangakutan untuk menyakan 

perihal apa yang siswa itu belum dipahami[7]. Dan kebanyakan metode 

yang digunakan masih kurang meningkatkan semangat siswa untuk dapat 

mendorong siswa mengikuti mata pelajaran dengan rasa senang. Salah satu 

media pembelajaran yang sangat menarik dan dapat dimanfaatkan adalah 

game. Metode yang sekarang banyak digunakan untuk pembelajaran yaitu 

game edukasi yang interaktif, dimana siswa dapat ikut berperan serta 

kedalam permainan dan siswa juga dapat belajar dengan sangat 

menyenangkan dengan game edukasi. Karena game sangat banyak disukai 

oleh kalangan anak–anak[8]. Game juga bagus untuk perkembangan otak 

anak, dapat melatih konsentrasi dalam melakukan segala hal dan dapat 

melatih untuk memecahkan suatu masalah dengan cepat dan tepat karena di 
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dalam sebuah game pasti ada konflik yang harus diselesaikan dan menuntut 

pemain atau siswa itu untuk memecahkannya. Maka yang dimaksut dengan 

game sebagai media pembelajaran adalah suatu permainan yang 

mempunyai unsur–unsur yang mendidik siswa dan yang bertujuan untuk 

menjadi alat pembelajaran. Game yang dikatakan sebagai media 

pembelajaran harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan :  

1. Isi game tersebutharus bersifat mendidik 

2. Membuat pengguna itu dapat berfikir dan terdidik 

3. Iringan musik yang membuat pengguna menjadi terangsang untuk 

berfikir dan menikmati game yang dimainkan 

4. Tampilan dalam game tersebut harus disesuaikan dengan pengguna 

game tersebut[9].  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Untuk mengetahui gambaran dari apa yang terjadi pada 

permasalahan penggunaan smartphone untuk game dengan menggunakan 

VR, perlu jawaban dari rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep game untuk anak belajar matematika sambil 

bermain? 

2. Desain VR seperti apa yang diminati oleh anak–anak? 

3. Seberapa efektif pembelajaran matematika menggunakan game VR? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka perlu 

adanya penelitian ini yang bertujuan untuk : 

1. Mengetahui konsep game yang membuat anak belajar matematika 

sambil bermain 

2. Mengetahui desain VR yang sesuai dengan minatanak-anak. 

3. Mengetahui keefektifitasan pemakaian game VR untuk 

pembelajaran matematika. 


