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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan di Indonesia saat ini menjadi salah satu aspek yang paling 

diperhatikan oleh pemerintah. United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) telah memberikan pernyataan terkait indeks prestasi manusia 

di Indonesia yang menurun tiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena adanya  

permasalahan yang berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, relevansi dan kesempatan 

memperoleh pendidikan (Mudyaharjo, 2001). 

 Saat ini kondisi prasarana pendidikan di Indonesia masih belum merata. Hal ini 

dapat dilihat dari kelayakan gedung sekolah, dan ketersediaan fasilitas pembelajaran, 

yang pembangunannya berfokus di wilayah tertentu. Sekolah di daerah ibu kota dan 

perkotaan masih menjadi objek utama untuk pengembangan fasilitas pembelajaran, 

sedangkan masih banyak daerah di Indonesia yang lokasinya jauh dari pusat kota 

dengan kondisinya yang memprihatinkan (Kompas, 2019). 

Sebagian daerah pesisir di Indonesia berada jauh dari pusat kota. Kondisi 

lingkungan tersebut mendukung aspek perekonomian masyarakatnya. Hal ini 

mengakibatkan penduduk pesisir lebih memprioritaskan kemampuan untuk bekerja 

daripada menempuh pendidikan. Fenomena ini dapat dilihat di SD Negeri 

Gondangtapen yang terletak di kawasan pesisir Pantai Jolosutro (Unair News, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di sekolah tersebut, menyatakan bahwa 

pada mata pelajaran matematika kelas 4 untuk periode tahun ajaran 2019-2020, rata- 

rata nilai pada kisaran 80% masih di bawah standar kompetensi. Selain itu, sarana 

prasarana yang terdapat disekolah tersebut juga minim. Terkait dengan kurangnya buku 

penunjang pembelajaran, belum adanya media pembelajaran, dan ruangan kelas yang 

masih digunakan secara bersama.  

 Kelas 4 merupakan jenjang yang penting dalam pengajaran di sekolah dasar. Pada 

fase tersebut siswa mulai diberikan bahan ulasan yang kompleks dan berkesinambungan 
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dengan materi di kelas selanjutnya. Oleh karena itu, siswa kelas 4 akan lebih mudah 

memahami konsep pembelajaran dengan media yang nyata sesuai dengan kejadian yang 

ada di lingkungannya (Fitriana, 2017). Kelas 4 termasuk kedalam golongan kelas tinggi 

di sekolah dasar. Pada tingkat kelas tinggi siswa mulai diajarkan materi yang berkaitan 

dengan simulasi dan peragaan, sehingga membutuhkan suatu benda yang konkrit untuk 

memudahkan siswa menerima materi (Sunardi, 2017). 

 Salah satu pelajaran yang diajarkan di kelas 4 adalah matematika bab operasi 

bilangan. Tingkat pemahaman siswa terkait mata pelajaran operasi bilangan dapat 

dilihat dari rata – rata nilai siswa yang masih berada di bawah standar kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Setiap sekolah memiliki perbedaan nilai KKM yang 

ditinjau dari kondisi, dan tingkat kemampuan siswa. Standar nilai KKM SD Negeri 

Gondangtapen masih tergolong rendah dibandingkan dengan sekolah yang lain, yakni 

60.  

Tabel 1.1 Nilai Mata Pelajaran Matematika Kelas 4 SD Negeri Gondangtapen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

Metode guru menerangkan secara konvensional kepada siswa dinilai kurang 

efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pada bab operasi 

bilangan. Beberapa guru juga memakai alat peraga seperti sempoa, tetapi masih belum 

meningkatkan ketertarikan dan semangat siswa dalam mempelajari konsep berhitung.  

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah 

penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan (fun learning). Kondisi ini 

berpusat pada aspek psikologis dan atmosfir lingkungan untuk menunjang proses 

belajar mengajar. Metode ini merupakan cara untuk menciptakan keinginan dan 
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motivasi belajar yang kuat pada peserta didik. Konsep fun learning dapat diterapkan 

melalui beberapa cara, misalnya kegiatan mengenal lingkungan, games, serta olah fisik. 

(Indrahayu, 2010). Metode fun learning juga diyakini dapat meningkatkan antusiasme 

siswa dalam belajar, menjadikan siswa lebih observatif, serta menyebabkan prestasi 

belajar peserta didik mengalami perbaikan (Layyinah, 2017). 

Penelitian ini mengajukan konsep pembelajaran menyenangkan melalui metode 

game yang memuat materi operasi bilangan untuk siswa kelas 4 SD Negeri 

Gondangtapen. Metode pembelajaran menggunakan game based learning merupakan 

bagian dari strategi pembelajaran fun learning bagi siswa, dengan tujuan untuk 

memberikan motivasi belajar kepada peserta didik.  Game dapat menjadi salah satu 

media yang memiliki impact tinggi dalam meningkatkan ketertarikan belajar, karena 

mengacu kepada konsep pembelajaran dengan interaksi terhadap benda bersifat konkrit 

dan lingkungan (Rotgans dan Schmidt, 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan bedasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang sebuah media pembelajaran berbasis game yang memuat 

materi matematika bab operasi bilangan, untuk siswa kelas 4 SD Negeri 

Gondangtapen di kawasan Pantai Jolosutro? 

2. Bagaimanakah merancang media pembelajaran yang menyenangkan dan dapat 

mempermudah proses belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika bab 

operasi bilangan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Agar pembahasan tidak meluas, maka perlu dibuat batasan masalah berdasarkan 

perumusan masalah di atas, diantaranya adalah. 

1. Merancang game pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran fun learning 

untuk mata pelajaran matematika bab operasi hitung bilangan untuk siswa kelas 4 

SD Negeri Gondangtapen di Kawasan Pantai Jolosutro Kab. Blitar. 

2. Materi yang dibahas meliputi operasi hitung bilangan perkalian, pembagian, 

operasi hitung pecahan dalam mata pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar. 
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3. Materi akan mengacu pada kurikulum 2013, silabus, serta buku referensi yang 

dipakai dalam proses belajar di sekolah. 

4. Bahasa yang diterapkan di dalam media pembelajaran adalah Bahasa Indonesia 

(bahasa sehari – hari). 

5. Komponen yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis game 

adalah dari media cetak illustrasi-grafis berbahan kertas dengan karakter desain 

yang diminati oleh siswa berdasarkan data hasil kuisioner. 

6. Output penelitian ini adalah sampai pada tahap pembuatan prototipe. 

7. Perancangan media pembelajaran sampai pada tahap validasi kepada guru dan 

siswa kelas 4 SD Negeri Gondangtapen sebagai bahan pertimbangan 

penyempurnaan hasil perancangan media. 

8. Media Pembelajaran ini dikhususkan digunakan untuk kegiatan belajar anak – 

anak di daerah pesisir. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari perancangan media pembelajaran ini adalah untuk. 

1. Merancang game based learning matematika bab operasi bilangan untuk siswa 

kelas 4 SD Negeri Gondangtapen yang memanfaatan potensi lingkungan pesisir 

Pantai Jolosutro 

2. Merancang media pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membantu 

permasalahan siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika bab operasi bilangan. 

 

1.5 Manfaat 

Diharapkan hasil penelitian berupa media pembelajaran berbasis game dapat 

menjadi solusi pembelajaran yang efisien untuk mata pelajaran matematika bab operasi 

bilangan kelas 4 SD Negeri Gondangtapen 

 

1.5.1 Manfaat Lainnya 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat praktis dari perancangan media pembelajaran adalah untuk memenuhi 

persyaratan kelulusan pendidikan tingkat sarjana bidang studi desain komunikasi visual, 
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selain itu adalah sebagai upaya untuk memberikan perhatian khusus kepada minimnya 

fasilitas pembelajaran di SD Negeri Gondangtapen. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil dari sebuah perancangan media pembelajaran matematika operasi bilangan 

diharapkan menjadi media yang dapat diterapkan oleh instansi yang mempunyai 

karakteristik geografis serupa dengan objek penelitian. 

c. Bagi Universitas 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah rujukan atau model acuan penelitian 

selanjutnya yang memiliki kesamaan visi dan karakteristik terkait perancangan media 

pembelajaran di sekolah dasar. 

d. Bagi Instansi Pendidikan 

Hasil dari rancangan media pembelajaran matematika operasi bilangan untuk 

sekolah dasar diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang mempermudah proses 

belajar peserta didik, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

e. Bagi Objek Penelitian 

 Dengan adanya sebuah strategi pembelajaran fun learning yang menggunakan 

metode game untuk mata pelajaran matematika yang berfokus pada bab operasi 

bilangan, diharapkan guru dapat mempunyai media ajar yang menyenangkan untuk 

meningkatkan keefektifan penyampaian materi, sehingga dapat memicu minat belajar 

siswa terhadap mata pelajaran matematika. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2019) 

 

 

Pendidikan Sekolah Dasar 

Mata pelajaran matematika bab operasi hitung bilangan 

berbasis (Kurikulum 2013) 

 

Metode perancangan 

Research and 
Development (RND) 
oleh Jan Van Dekker 

1. Analisa potensi 
dan masalah 

2. Pengembangan 
data 

3. Perancangan 
produk 

4. Validasi desain 

 

Kajian Teori 

1.Pembelajaran 

Matematika (Sanaky) 

2.Teori game (Rouse) 

3.Teori GBL (Prensky) 

4.Teori fun learning 

(Bobby DePorter) 

5.Kurikulum 

pembelajaran 

matematika (Piaget) 

6.Karakteristik dan 

potensi daerah pesisir 

(Clark) 

7.Perancangan desain 

(E. Holzschlag) 

 

 

Metode pengumpulan 
dan analisis:  

Pendekatan studi kasus 
melalui  

1.Observasi, 
2.Wawancara, 
3.Dokumentasi. 

 

 

Permasalahan 

1. Matematika merupakan mata 

pelajaran yang sulit dipahami 

siswa 

2. Kurangnya ketertarikan siswa 

terhadap mata pelajaran 

matematika 

3. Metode guru menjelaskan tidak 

lagi efektif 

4. Sekolah dasar di daerah pesisir 

masih mempunyai fasilitas media 

belajar yang minim 

 

Pemanfaatan strategi  
pembelajaran fun learning 

melalui perancangan game 
based learning  materi operasi  

bilangan  mata pelajaran 
matematika untuk siswa kelas 4 

SD Negeri Gondangtapen 
Jolosutro 


