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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Didalam kehidupan perkembangan anak, anak mengalami berbagai macam faktor 

persoalan dan masalah yang dapat mempengaruhi psikologis anak, minat misalnya. 

Minat merupakan dorongan pada anak terhadap kemauan dari perasaan suka yang 

menjadi kesukaan anak terhadap suatu hal. Ketika anak memiliki perasaan suka dan 

dorongan untuk melakukan hal yang diminatinya maka menjadi kegiatan yang akan 

sering dilakukan anak. Menurut Slameto (2010:57) dalam Jurnal Roida Eva Flora 

Siagian minat kemauan dalam memperhatian yang cenderung tetap (stabil) dan 

mengenang pada anak. Ketika anak dalam kegiatan belajar di sekolah melakukan 

aktivitas belajar secara rutin dan tetap, pada saat anak dalam kegiatan belajar 

mengalami kesulitan, hal ini mempengaruhi minat anak terhadap pelajaran tersebut. 

Matematika misalnya. Pada jaman ini anak – anak di Indonesia kurang tertarik dengan 

pelajaran matematika. Kurangnya minat dorongan dari kemauan didalam diri anak akan 

perasaan menyenangkan ketika mempelajari matematika karena matematika hal yang 

susah dan menantang.  

 

Widodo, M.S, dalam detikHealth (2016) menyatakan bahwa matematika satu 

diantara sejumlah pelajaran yang dianggap sedikit diminati oleh anak – anak di 

Indonesia. Fahrur Hadi, dalam liputan6 (2011) 9 diantara 10 orang anak di Negara 

Indonesia tidak tertarik dengan bidang mata pelajaran matematika karena persepsi 

mereka beranggapan matematika itu pelajaran yang sulit. Matematika menurut Hudojo 

1998 dalam Jurnal Hasratuddin adalah gagasan abstrak yang tersusun secara hirarkis 

melalui simbol – simbol dan penalaran deduktif, dengan demikian matematika menjadi 

aktivitas mental yang tinggi. Berdasarkan kurikulum pada Sistem Pendidikan Nasional, 

menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 Ayat 1 menyatakan 

pelajaran matematika merupakan pelajaran yang wajib diberikan bagi kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah. Matematika pada sekolah dasar anak usia 6-8 tahun 

diperkenalkan dengan matematika dasar penjumlahan dan pengurangan, berlanjut pada 

perkalian dan pembagian. Hal ini terdapat pada buku tematik terpadu kelas 1 kurikulum 

2013 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. 
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Gambar 1.1 Buku Tematik Kurikulum 2013 Kelas 1 SD 

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 

 

Ketika minat belajar anak dibidang matematika turun maka hal ini dapat 

mempengaruhi prestasi anak dalam pelajaran matematika, dan ketika anak tidak tertarik 

dengan materi matematika awal dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

maka akan berdampak kedepannya pada tahap perkalian dan pembagian yang 

diberikan pada jenjang berikutnya. Menurut Indra Wahyuningsih, S.Pd sebagai guru 

SDN Sampangan 01 di Kota Semarang anak akan mengalami kesulitan diperkalian dan 

pembagian jika tidak kuatnya penjumlahan dan pengurangan. (hasil wawancara, 2018). 

menurut Djamarah 2002 : 157 minat belajar pada anak mengarah dan memberi dampak 

kepada hasil prestasi. 

 

Oleh karena itu menumbuhkan minat anak dipelajaran matematika, pada operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan penting sebagai dasar kehidupan sehari – hari, 

maka untuk meningkatkan minat anak diperlukan strategi yang efektif dan tepat. Dalam 

meningkatkan minat anak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti game 

edukasi misalnya. Game edukasi yaitu sebuah bentuk permainan yang didesain dan 

dirancang guna belajar dan memberikan permainan yang menyenangan, Marc Prensky 

(2012). Handriyantini (2009) mengungkapkan game edukatif satu dari jenis media 

pelajaran yang menarik dan unik. Berdasarkan hasil penelitian Hilda Kabali oleh 

pimpinan penelitian mengungkapkan sejak tahun 2013, 72% pada anak usia dibawah 8 

tahun menggunakan teknologi perangkat mobile gadget seperti smartphone, tablet, dan 

iPod sebagai media bermain game, memutar video, dan menggunakan permainan 

aplikasi. (CNN Indonesia : 4 November 2015). Berdasarkan permasalahan tersebut 

maka game edukasi interaktif yang menarik yang dapat menarik minat anak usia 6-8 

tahun. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

sebagai berikut : 

 

 Kurangnya dorongan dari minat anak usia 6-8 tahun dalam matematika yang 

dapat mempengaruhi prestasi matematika. Persepsi anak matematika pelajaran 

sulit dan tidak menyenangkan 

 

 Pengoperasian matematika dasar bertingkat, operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan yang penting bagi kehidupan sehari – hari, didapatkan pada saat 

anak di sekolah dasar, ketika anak tidak minat akan operasi hitung dasar maka 

anak menghadapi kendala pada operasi hitung perkalian dan pembagian yang 

akan diberikan pada jenjang materi berikutnya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan pada perancangan ini adalah : 

1. Anak kelas 1-2 SD berusia 6-8 tahun di sekolah dasar negeri 

2. Hanya merancang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sebagai tahap awal 

anak untuk menghadapi perkali dan pembagian nantinya 

3. Anak usia 6-8 tahun yang lebih tertarik pada perangkat mobile gadget 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana meningkatkan minat dan pemahaman anak usia 6-8 tahun terhadap 

matematika melalui desain komunikasi visual? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

1. Meningkatkan minat dan pemahaman anak usia 6-8 tahun terhadap 

      matematika 

2.  Membuat perancangan game education digital interaktif yang menarik untuk 

      anak usia 6-8 tahun 

3. Melatih kemampuan anak dalam operasi hitung penjumlahan dan 

      pengurangan 
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1.5.2 Manfaat Penelitian 

 Bagi Masyarakat 

Masyarakat khususnya pada orangtua yang memiliki anak usia 6-8 tahun dapat 

terbantu dengan meningkatkan minat ketertarikan anak pelajaran matematika 

penjumlahan dan pengurangan, kesan perasaan senang kepada anak pelajaran 

matematika menyenangkan. 

 

 Bagi Institusi 

Menjadi bahan refrensi bacaan bagi mahasiswa / mahasiswi yang nantinya akan 

melakukan penelitian serupa terkait dengan minat anak. 

 

 Bagi Diri Sendiri 

Mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk dapat 

memahami metode menarik minat ketertarikan anak kepada matematika, dan 

pentingnya matematika penjumlahan dan pengurangan untuk kehidupan sehari – 

hari. 

 

1.6 Metodologi Perancangan 

1.6.1 User Research 

1.6.1.1 Metode Pengumpulan Data 

1.6.1.1.1 Kuisioner (Angket) 

Kuisioner online yang akan ditujukan kepada orangtua guna sebagai 

data pendukung dari permasalahan kurangnya minat anak usia 6-8 

tahun terhadap pelajaran matematika. Dan mengetahui permasalahan 

operasi hitung matematika dasar, serta angka bilangan matematika 

yang sulit bagi anak. 

 

1.6.1.1.2 Wawancara 

Wawancara yang akan dilakukan pada psikolog perkembangan anak 

memiliki tujuan untuk membantu penulis mendapatkan data dan 

informasi dari sudut pandang seorang ahli guna memahami karakter 

anak usia 6-8 tahun, dan perkembangan psikologis pendidikan anak. 
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1.6.1.1.3 Obervasi (Pengamatan) 

Obervasi dalam pengamatan yang akan dilakukan pada beberapa 

sekolah dasar negeri di Kota Semarang memiliki tujuan untuk 

mengetahui aktivitas pembelajaran di kelas, dan mengetahui materi 

matematika berdasarkan kurikulum pengajaran yang diberikan. Guna 

membantu dalam materi pembelajaran yang akan diberikan nantinya 

pada perancangan permainan edukatif untuk menjadi solusi desain. 

 

1.6.1.1.4 Studi Literatur 

Penulis mengumpulkan data melalui buku – buku yang mendukung 

terkait dengan permasalahan minat ketertarikan anak pada pelajaran 

matematika seperti buku psikologi perkembangan anak, buku desain 

komunikasi visual, dan buku pelajaran matematika. Penggunaan studi 

literature ini nantinya bertujuan untuk dapat membantu dalam 

perancangan permainan edukatif yang akan menjadi solusi desain 

terhadap permasalahan. 

 

1.6.1.1.5 Internet 

Media internet guna mencari data – data baik berupa jurnal – jurnal 

maupun artikel mengenai penelitian serupa, dan media pembelajaran 

bagi penulis ketika tidak didapatkannya data melalui buku terkait 

dengan permasalahan minat ketertarikan anak usia 6-8 tahun 

penjumlahan dan pengurangan matematika. 
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1.6.2 Insight 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka ditemukan (insight) : 

 Kurangnya minat di pelajaran matematika 

 Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan menjadi matematika dasar 

awal anak 

 Materi pelajaran matematika bertahap dari penjumlahan, pengurangan, 

pembagian dan perkalian 

 Matematika pelajaran yang sulit dan kurang diminati oleh anak 

 Matematika pelajaran wajib hukumnya yang diberikan pada sekolah dasar, 

dan menengah berdasarkan Undang – Undang Pendidikan 

 Anak tertarik dan menggunakan perangkat mobile gadget dalam kehidupan 

sehari – harinya 

 Anak menggunakan perangkat mobile gadget seperti smartphone, tablet 

dan iPod sebagai media untuk menonton video, bermain permainan, dan 

menggunakan aplikasi 

 

1.7 Intial Concept 

Dalam menarik minat anak terhadap pelajaran matematika, penulis merancang 

media permainan yang mengedukasi anak, dimana anak dapat menggunakan gadget 

dan bermain dengan belajar untuk menunjang ilmu yang wajib bagi seorang anak pada 

pendidikan sekolah dasar. 

 

Dimana perancangan permainan matematika ini dapat menarik minat anak, dan 

mengubah persepi mereka bahwa matematika hal yang menyenangkan dengan bermain 

dan belajar operasi hitung, guna membantu anak melatih kemampuannya dan paham 

matematika operasi hitung dasar penjumlahan dan pengurangan sebagai pedoman anak 

menghadapi materi matematika bertahap yang diberikan pada anak jenjang sekolah 

dasar. 
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1.8 Skema Perancangan 

 

 

 

Gambar 1.2 Skema Perancangan 

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 



9 
 

1.9 Tinjauan Pustaka 

 Jurnal Ilmiah (Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika). Roida Eva Flora Siagian. Program Studi 

Pendidikan Matematika, Fakultas Teknik, Matematika & IPA. Universitas 

Indraprasta PGRI. 

 

Latar belakang jurnal ini adalah pendidikan pada sumber daya manusia di 

Negara Indonesia, untuk menciptakan kesejahteraan, dalam membangun kualitas 

pada pendidikan bagi kehidupan bangsa. Isi jurnal ilmiah merupakan penelitian 

metode survei dan analisis korelasional  terhadap 30 siswa di SMK PGRI 16 

Cipayung, Jakarta Timur tentang pengaruhi minat dan kebiasaan belajar siswa 

pada prestasi belajar di pelajaran matematika. 

 

Hasil dari penelitian minat dan kebiasaan belajar keduanya secara bersamaan 

pada siswa memiliki pengaruh pada prestasi belajar di pelajaran matematika, 

minat siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar di pelajaran matematika, 

kebiasaan siswa memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar di pelajaran 

matematika.  

 

 Buku (Psikologi Perkembangan Anak : Mengenal Sifat, Bakat, dan 

Kemampuan Anak). Dr. Reni Akbar-Hawadi, 2001. 

 

Buku ini berisikan tentang pembahasan mengenai perkembangan anak dari 

aspek psikologis, dimana dalam buku ini mengenal dan mengetahui aspek – 

aspek psikologis dalam perkembangan anak, berhubungan dengan sifat seorang 

anak, bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak. Dengan 

penggunakan buku ini penulis mendapatkan pengetahuan untuk dapat mengenal 

target audience sasaran yang dituju. 

 

 Buku (Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan Edisi Kelima). Elizabeth B. Hurlock, 1992. 

 

Buku ini berisikan tentang psikologi perkembangan seorang manusia dalam 

rentang usianya dari masa bayi hingga masa dewasa, ilmu – ilmu psikologis, dan 

teori – teori dari beberapa tokoh psikolog. Dengan penggunakan buku ini penulis 

dapat pengetahuan lebih dalam, mengenai aspek psikologi didalam 

perkembangan seorang manusia berdasarkan rentang usianya. 
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 Buku (Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget). Dr. Paul Suparno, 2001. 

 

Buku ini berisikan tentang pembahasan teori perkembangan kognitif seorang 

anak menurut Jean Piaget dalam pendidikan anak berdasarkan rentang usia dan 

fase – fase dalam periode perkembangan anak, melalui penggunaan buku ini 

penulis mendapatkan pengetahuan untuk teknik yang akan dirancang dalam 

permainan edukatif guna menjadi solusi yang efektif dan baik bagi target audience 

sasaran yang dituju. 

 

 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas 1. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. 

 

Sejumlah buku – buku pelajaran yang berisikan tentang beberapa tema – tema 

pengajaran diberikan pada sekolah dasar berbasis kurikulum 2013. Dalam buku 

ini anak diajarkan dari tema pada buku dan terdapat materi matematika yang 

dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk anak dapat 

memahami operasi hitung matematika. Hal ini dapat penulis pergunakan untuk 

materi pembelajaran matematika yang diberikan nantinya pada perancangan 

permainan edukatif sebagai solusi desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.10 Studi Komparasi 

 Perancangan Game Edukasi untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung 

Matematika Bagi Anak Kelas 2SD (Praditya Wahyu Harista, Edy Mulyanto, 

Gadham Eko Saputro) Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu 

Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang 

 

Jurnal ilmiah ini berisikan tentang perancangan game edukasi sebagai media alat 

peraga pembelajaran matematika dengan berbasis teknologi android guna 

bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan pada anak kelas 2. 

Dilakukan teknik metode yang dipergunakan oleh penulis jurnal dengan 

menggunakan metode kualitatif dan dilakukan analisis deskriptif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Desain Game Edukasi Kelas 2 SD oleh Praditya Wahyu Harista,  

Edy Mulyanto, Godham Eko Saputro 

(sumber : Perancangan Game Edukasi untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berhitung Matematika Bagi Anak Kelas 2SD oleh Praditya Wahyu Harista, Edy 

Mulyanto, Godham Eko Saputro) 

 

Dari game diatas maka perancangan game yang nanti penulis akan lakukan 

dengan membuat tampilan permainan terhadap lingkungan dan objek hewan 

sebagai stimulus ransangan untuk menarik minat anak serta petualangan untuk 

anak mengamati objek disekitar. 
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 Game Edukasi Matematika untuk Sekolah Dasar (Mursid Yunus, Indah Fitri 

Astuti, Dyna Marisa Khairina) Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur 

 

Jurnal ini berisikan tentang game edukasi yang memiliki unsur game fantasy atau 

pemainan fantasi, guna memberikan wawasan dan pembelajaran matematika 

perhitungan dasar seperti pembagian, penjumlahan, pengurangan dan perkalian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dari studi literature dan 

melakukan perbandingan dengan game yang telah ada sebelumnya. 

 

 

Gambar 1.4 Desain Game Edukasi oleh Mursid Yunus, 

Indah Fitri Astuti, Dyna Marisa Khairina 

(sumber : Game Edukasi Matematika untuk Sekolah Dasar oleh Mursid Yunus, 

Indah Fitri Astuti, Dyna Marisa Khairina) 

 

Dari game diatas maka perancangan game yang penulis akan buat nantinya 

dengan ransangan stimulus anak terhadap lingkungan dan objek hewan, adanya 

durasi waktu yang akan dirancang guna memberikan jarak waktu untuk bermain, 

materi matematika berdasarkan pada buku tematik pembelajaran disekolah yang 

menjadi latihan bagi anak untuk dapat memahami sehingga minat anak terhadap 

matematika meningkat. 




