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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekarang ini, teknologi sudah menjadi bagian hidup manusia. Hampir semua 

aspek kehidupan manusia sekarang sudah menggunakan teknologi, terutama 

penggunaan komputer. Dengan era kompuuterisasi yang semakin masif seperti ini, 

manusia harus bisa mulai memhami algoritma komputer bahkan sejak usia dini, 

contohnya adalah computational thinking (berpikir komputasional). Computational 

Thinking (CT) adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan persoalan, merancang 

sistem, memahami perilaku manusia. Di dunia yang saat ini komputer sangat berperan 

penting dalam aspek kehidupan manusia, CT harus menjadi dasar bagaimana seseorang 

berpikir dan memahami dunia dengan persoalan-persoalan yang semakin kompleks. 

  Menurut Jeannette Wing, computational thinking harus menjadi kemampuan 

dasar yang dikuasai oleh semua orang pada pertengahan abad ke-21[1]. Computational 

thinking dapat diartikan sebagai cara menemukan pemecahan masalah data input 

dengan menggunakan algoritma. Computational thinking ini bukan hanya digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ilmu komputer, namun juga 

dapat menyelesaikan masalah di luar bidang ilmu komputer[2].   

 Pada tahun 2014, pemerintah Inggris mulai memasukkan materi pemrograman 

ke dalam kurikulum sekolah di tingkat dasar dan menengah dengan tujuan untuk 

mengenalkan computational thinking kepada siswa sejak dini. Menurut pemerintah 
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Inggris, computational thinking ini mampu meningkatkan kecerdasan siswa dan juga 

membuat siswa mampu lebih cepat untuk memahami teknologi yang ada di sekitar. 

Selain itu, computational thinking mampu melatih otak siswa agar terbiasa berpikir 

secara logis, terstruktur, dan kreatif[3].  

Di Indonesia sendiri, istilah computational thinking mulai popular di 

masyarakat ketika masuk nya mata pelajaran Informatika  ke dalam struktur kurikulum 

2013 melalui Permendikbud Nomor 35, 36, dan 37 tahun 2018. Dalam Permendikbud 

Nomor 37 tentang Kompetensi Inti / Kompetensi Dasar (KI/KD) Informatika, 

computational thinking menjadi materi sendiri dan dipandang menjadi inti dari mata 

pelajaran Informatika. Hal tersebut yang membedakan dengan mata pelajaran 

sebelumnya TIK[4].  

Tetapi sebelum adanya Permendikbud yang disahkan pada tahun 2018, konsep 

computational thinking sudah masuk di Indonesia melalui Kompetisi Bebras.  

Kompetisi Bebras ini dibentuk pada tahun 2004 oleh Prof. Valentina Dagiene dari 

University of Vilnus yang berasal dari negara Lithuania[5]. Kata “Bebras” berarti 

berang – berang dalam Bahasa Lithuania. Kompetisi Bebras ini mulai diadakan di 

Indonesia setelah kunjungan Prof Valentina Dagiene pada Februari 2016 dan 

mengundang Indonesia menjadi observer pada Workshop Internasional Bebras pada 

bulan Mei 2016[5].  

Kompetisi Bebras ini digelar setiap tahun dan diikuti oleh siswa dengan rentang 

umur 5 sampai 18 tahun. Kompetisi Bebras ini sudah diikuti sebanyak 1.3 juta siswa 

yang berasal dari 50 Negara[6].  
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Bentuk kompetisi Bebras di Indonesia ini berupa peserta diharuskan menjawab 

soal-soal yang terkait dengan pemecahan masalah, berpikir komputasional dan 

kreativitas. Kompetisi Bebras di Indonesia memiliki 3 kategori kompetisi yang dapat 

diikuti yaitu Siaga yang diperuntukan untuk siswa SD dan sederajat, Penggalang untuk 

siswa SMP dan sederajat, dan Penegak yang diperuntukan untuk siswa SMA dan 

sederajat. Masing-masing kategori memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda.  

  Kendala yang dihadapi di Indonesia sendiri dalam mengembangkan konsep 

computational thinking adalah mutu pendidikan di Indonesia masih rendah yang 

berakibat pada rendahnya mutu kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia. 

Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 

lembaga dunia. Salah satunya dalam literasi matematika & sains, menurut hasil studi 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2007, 

peserta didik di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Dalam hal 

literasi matematika, peserta didik Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke 36 

dari 49 negara, dengan meraih skor 405. Tetapi skor tersebut jauh berada dibawah skor 

rata-rata internasional yaitu sekitar 500. Sedangkan dalam hal literasi sains sedikit lebih 

baik daripada literasi matematika. Peserta didik di Indonesia menempati peringkat 35 

dari 49 negara dengan meraih skor 433. Tetapi skor tersebut lagi-lagi masih berada 

dibawah skor rata-rata Internasional yaitu 500[7].   

   Menurut Yuliastuty, permainan menjadi media yang tepat untuk melatih 

proses berpikir pada anak-anak karena dapat menunjang perkembangan intelektual 

melalui pengalaman yang memperkuat cara berpikir anak[8]. Selain itu, bermain juga 
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memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat bereksplorasi, melakukan 

perocbaan-perobaan untuk mendapatkan pengetahuan baru[9].  

 Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dirancang dan membuat media 

pembelajaran melalui game yang menyenangkan sekaligus mengedukasi untuk 

memahami computational thinking khususnya pada anak – anak tingkat Sekolah Dasar 

(SD). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat ditentukan beberapa 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana perancangan game untuk anak SD dapat memahami konsep 

computational thinking dengan mudah? 

2. Bagaimana mengimplementasikan konsep computational thinking pada game? 

3. Bagaimana dampak yang dapat dirasakan anak SD setelah memahami konsep 

computational thinking? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui seperti apa perancangan game untuk anak SD agar lebih 

memahami konsep computational thinking dengan mudah. 

2.  Untuk mengetahui cara mengimplementasikan konsep computational thinking 

pada game. 
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3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan anak SD setelah memahami konsep 

computational thinking. 

 

 

  


