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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peran penting untuk membuat siswa berkualitas dalam 

bidang pengetahuan. 

Pulau Papua terletak di Indonesia bagian timur. Pendidikan di Papua sangat lah 

ketinggalan dengan pulau yang terdapat di Indonesia,Sekolah yang terdapat di Papua 

sangat lah sedikit dan juga buku pelajaran di Papua sangat lah sedikit dan dalam 

pembelajaran matematika yang diberikan oleh guru sangat lah susah di pahami karena 

banyak siswa yang dari sekolah dasar tidak mendapatkan pelajaran matematika,pada 

saat memasuki SMP atau SMA mereka akan susah memahami pelajaran matematika 

penyebabnya pembelajaran matematika yang dikuasai oleh guru lebih sedikit dan 

pendekatan dan metode pengajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran sangat 

susah yang dilakukan oleh guru 

Pada tahun 2008 Sagala mendefinisikan pembelajaran ialah membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi, komunikasi 

yang dilakukan antara guru ke siswa atau sebaliknya, dan siswa ke siswa. Dalam proses 

pembelajaran peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga 

mengarahkan dan memberi fasilitas belajar[1] 
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Tujuan mata pelajaran matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar dan 

menengah adalah agar siswa mampu:  

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah,  

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika;  

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh;  

(4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan  

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah[2] 

Pada tahun 2000 menurut NTCM (National Council of Teacher of mathematic) 

berpendapat bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai kelas 

12 harus memungkinkan siswa untuk:  

(1) menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, 

dan mengkomunikasikan ide-ide matematis;  
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(2) memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk 

memecahkan masalah;  

(3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan 

fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Dengan demikian, 

kemampuan representasi matematisdiperlukan siswa untuk menemukan dan 

membuat suatu alat atau cara berpikir dalam mengkomunikasikan gagasan 

matematis dari yang sifatnya abstrak menuju konkret, sehingga lebih mudah 

untuk dipahami.[2] 

Untuk Mengatasi masalah tersebut, maka game edukasi matematika berfungsi 

untuk membuat pemahaman siswa tentang teori, cara pengerjaan, dan soal yang 

terdapat pada mata pelajaran matematika 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang di angkat 

yaitu:  

1. Cara pengajaran seperti apa yang membuat siswa sekolah dasar untuk mudah 

memahami matematika? 

2. Bagaimana dampak game “Daily Math” dalam membantu siswa memahami 

pelajaran matematika? 

3. Bagaimana cara mengimplementasikan game “Daily Math” dalam proses 

pembelajaran matematika kepada siswa agar lebih efektif? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

diharapkan bertujuan untuk: 

1. Untuk mencari cara pengajaran yang tepat pada siswa memahami matematika 

dengan mudah 

2. Untuk membuat siswa semakin merasa senang dengan pelajaran matematika  

3. Untuk mengetahui efetifitas game “Daily Math” dalam proses pembelajaran 

dan memahami pelajaran Matematika 

  


