
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak bertahun-tahun sebelumnya perubahan baik dalam teknik strategi 

pembelajaran maupun dalam rencana pendidikan matematika sekolah telah 

mengalami banyak perubahan. Sebelumnya, konsentrasi matematika berada di 

sekolah, khususnya di sekolah dasar, terletak pada waktu yang dihabiskan untuk 

melakukan estimasi sehingga berpusat pada memeriksa praktik dan 

mempertahankan realitas. Saat ini belajar matematika di sekolah dasar 

menekankan pemahaman ide-ide dasar matematika dan hubungan antara kerangka 

bilangan yang berbeda. Ini tidak berarti bahwa kemampuan berhitung saat ini 

tidak diperlukan, tetapi pelatihan dan retensi akan lebih baik jika mereka 

bergantung pada pemahaman. Tanpa kesepakatan ini, siswa akan lebih enggan 

untuk mengikuti putaran angka kejadian dan mengalami masalah dalam 

menangani masalah yang relevan. 

Karena merebaknya virus corona yang terjadi di beberapa negara di muka 

bumi ini, termasuk Indonesia, adanya pandemi virus corona berdampak pada 

masalah pendidikan di Indonesia, pembelajaran saat ini belum bisa diselesaikan 

secara langsung karena terhambat. dengan adanya pandemi virus corona maka 

pembelajaran harus dilakukan melalui internet atau dilakukan secara online 

dengan memanfaatkan jarak antara pengajar dan siswa. Pembelajaran secara 

online dilaksanakan ditengah pandemi agar kiranya pembelajaran masih berjalan 

seperti yang diharapkan meskipun hanya dilakukan secara online pembelajaran 

tetap dapat berjalan seperti yang diharapkan dan berhasil. Meskipun pembelajaran 

dilakukan secara online, siklus pembelajaran harus tetap berjalan dengan sukses, 

kelangsungan pembelajaran yang diharapkan sejauh ketepatan instruktur dalam 

kesiapan menampilkan pembelajaran, sikap guru dalam mengawasi kondisi siswa. 

korespondensi antara pengajar dan siswa tetap dapat berjalan seperti yang 

diharapkan, ketepatan guru dalam memilih sumber dan media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran berbasis online, serta ketepatan guru pada saat 

penilaian. 
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Dalam peningkatan pendidikan pembelajaran di Indonesia, pergantian 

dalam perihal modul ataupun fitur buat menggapai tujuan modul. Di antara 

perangkat- perangkat pencapaian tujuan tersebut strategi belajar mengajar 

memegang peranan yang berarti serta memastikan di dalam pendidikan, strategi 

belajar mengajar yang yang lain diucap dengan tata cara pengajaran, memastikan 

media pendidikan yang cocok dengan ciri modul pembelajarannya sehingga 

pendidikan itu tidak menarik untuk siswa.  

Tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) sebagaimana 

diperintahkan oleh Soedjadi 1994 (dalam Sri Suharwati: 2005) menyatakan bahwa 

“agar siswa dapat memanfaatkan matematika dan pola piker matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, pandangan, 

sikap, dan kemampuan yang diperoleh dari hasil belajar matematika diharapkan 

untuk dapat membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan yang 

mereka hadapi”. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki tugas penting 

dalam bidang pengajaran dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidik 

memahami bahwa matematika sering dipandang sebagai mata pelajaran yang 

melelahkan, mata pelajaran yang tidak dipedulikan oleh sebagian besar siswa. 

Kenyataan di lapangan saat ini, meskipun matematika merupakan informasi 

penting yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, matematika 

adalah salah satu mata pelajaran yang paling dibenci oleh siswa. Matematika 

dipandang sebagai mata pelajaran yang berbelit-belit dan menyusahkan, sehingga 

kemampuan siswa dalam memperoleh informasi penting masih sangat kurang. 

Akibatnya, ketidakberdayaan sering menyebabkan kelelahan dan kelesuan, 

terutama dalam menyelidiki secara efektif untuk menangani masalahDisamping 

itu pemilihan tata cara mengajar oleh guru yang tidak pas sangat pengaruhi 

pencapaian tujuan belajar. Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang rumit sebab 

tidak cuma meresap data dari guru, namun mengaitkan bermacam aktivitas 

ataupun aksi yang yang wajib dicoba paling utama bila mau hasil yang baik. Salah 

satu pendidikan yang menekankan bermacam aksi merupakan memakai tata cara 

tertentu dalam pendidikan. Pendekatan dalam pendidikan ialah sesuatu upaya 

dalam meningkatkan keaktifan belajar. 
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Saat ini, khususnya pendidik SD Negeri 27 Mancani memanfaatkan teknik 

pembelajaran online dengan memanfaatkan aplikasi whatsapp, dimana pengajar 

hanya memberikan materi sebagai ilustrasi rekaman yang akan dikirimkan di 

group kelas dan dimana siswa hanya dapat mendengarkan dan melihat rekaman 

yang diberikan dan dibagikan oleh pengajar. Ide akan lebih mudah diingat dan 

dipahami jika diperkenalkan melalui metode dan langkah yang tepat. Keaktifan 

siswa dalam belajar merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi prestasi 

belajar. Latihan belajar dan mengajar misalnya yang dilakukan oleh pendidik di 

SDN 27 Mancani adalah siswa yang kurang dinamis, kurang berperan, kurang 

dilibatkan dan kurang semangat. Pertanyaan, pemikiran, dan kesimpulan secara 

teratur tidak muncul. Guru bersifat otoriter, menyampaikan informasi satu arah, 

menganggap siswa sebagai penerima, pencatat dan pengingat saja. 

Siklus belajar yang baik dapat menghasilkan latihan belajar yang berhasil, 

signifikan, dan menyenangkan (Pitadjeng, 2006: 82). Pada pembelajaran latihan 

soal di kelas II SD Negeri 27 Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo 

khususnya pembelajaran operasi hitung, perkalian, dan pembagian, belum ada 

siklus pembelajaran yang seharusnya menjadi ukuran pembelajaran yang layak. 

Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar masih kurang dalam hal, 

beberapa siswa tidak fokus pada penjelasan guru. Hal ini membuat kegiatan 

belajar dan pembelajaran menjadi kurang memadai, dengan alasan pengajar harus 

terus memberikan materi kepada siswa yang tidak fokus belajar. Siklus belajar 

dianggap tidak menyenangkan, hal ini menunjukkan bahwa beberapa anak suka 

tenggelam dalam realitas mereka sendiri. Sebagai seorang pendidik, harus 

memiliki pilihan untuk mendapatkan seperti apa realitas anak-anak. 

Kondisi ini dikarenakan masih banyak pengajar yang belum unggul dalam 

mengembangkan hasil belajar siswa lebih , hal ini dikarenakan banyaknya kendala 

pembelajaran yang belum tertangani secara efektif oleh pendidik. Pada 

perkembangannya, kendala yang dimaksud adalah masalah yang datang dari 

pengajar dan siswa yang sebenarnya. Kendala yang berasal dari pengajar adalah 

masih banyaknya tenaga pendidik jika pengajar tidak memanfaatkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kualitas materi pembelajaran sehingga 

pembelajaran itu tidak menarik bagi siswa. Disamping kurang adanya kreatifitas 
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guru dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran yang baik, kendala lainnya 

adalah masih banyak guru dalam mengelola pembelajaran mengandalkan metode 

ceramah dan menggunakan pendekatan otoriter terhadap siswanya sehingga guru 

selalu kurang berhasil bahkan tidak sedikit jumlahnya yang mengalami kegagalan 

memperbaiki proses dan hasil belajar siswanya. 

Dunia anak tidak terlepas dari game pertumbuhan bermain anak umur SD 

merambah tahapan Play Stage ataupun sesi bermain ( Andang Ismail, 2006: 40). 

Bermain ialah sesuatu kebutuhan untuk anak dalam masa perkembangannya. Bagi 

Monks (Pitadjeng 2006: 95) anak serta game merupakan 2 penafsiran yang nyaris 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan bermain sembari belajar diharapkan 

anak bisa belajar cocok dengan tuntutan taraf perkembangannya serta proses 

belajar juga jadi mengasyikkan. Bermain sembari belajar merupakan upaya 

mengantarkan modul belajar kepada anak dengan metode bermain ataupun dengan 

metode mengasyikkan, sehingga tanpa disadari anak mendapatkan pengetahuan 

serta pengalaman dari proses belajar yang gampang( Andang Ismail, 2006: 296). 

Dari permasalah yang telah dikemukakan diatas bahwa penulis mengangkat 

judul dari permasalahan yaitu “Pengembangan Game Edukasi Berbasis Flash 

Pada Mata Pelajaran Matematika Di SDN 27 Mancani Kelas II”, karena dengan 

permainan pembelajaran diharapkan lebih menyenangkan sehingga menarik bagi 

siswa dan tidak membosankan dengan harapan siswa lebih aktif dalam belajar dan 

mempunyai semangat belajar yang tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah adalah bagaimana membuat game edukasi mata 

pelajaran matematika berbasis flash di SDN Negeri 27 Mancani? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan aplikasi games mata pelajaran matematika berbasis 

multimedia sebagai media pembelajaran agar siswa/siswi dapat lebih mudah 

mempelajari tentang pelajaran matematika pada sekolah dasar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat bermanfaat, di antaranya : 

1. Manfaat bagi siswa 

Siswa lebih mudah menangkap materi dengan menggunakan metode seperti 

ini karena lebih menyenangkan  

2. Manfaat bagi SD Negeri 27 Mancani 

Dengan metode ini guru dapat lebih mudah menerapkan dan menyampaian 

materi kepada siswa/siswi.  

3. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai penambah wawasan dalam dunia 

multimedia, mengetahui media yang tepat dalam penyebaran informasi dan 

mengetahui pentingnya multimedia bagi dunia pendidikan.  

4. Manfaat terhadap dunia akademik 

 Manfaat yang didapat akademik dari penelitian ini adalah mengetahui 

kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi dan penerapan ilmuyang 

didapat selama masa perkuliahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Teori 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Secara etimologis, media berasal dari bahasa latin, merupakan bentuk jamak 

dari “medium” yang berarti “pusat, penengah, atau penyajian”. Istilah go-between 

atau presentasi adalah “dimanfaatkan mengingat kapasitas media sebagai mediator 

atau penyajian pesan dari (pengirim) kepada penerima (kolektor) pesan” Bovee 

(Asyhar, 2012: 4). Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang sesuai (Asyhar, 2012: 4). Sedangkan menurut Suparman 

(Asyhar, 2012:4) menyatakan bahwa media adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan data dari pengirim pesan atau data dari pengirim pesan 

kepada penerima pesan. 

Arsyad (2013:3) memberikan batasan pada media karena semua struktur dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Asyhar, 

2012:4). Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Widodo dan Jasmadi 

(Asyhar, 2012: 5) ada 4 bagian yang harus tersedia dalam proses komunikasi, 

yaitu penyedia informasi, informasi aktual, penerima informasi, dan media. Empat 

bagian dalam ukuran penyebaran pesan, menurut Miarso (Arsyhar, 2012: 5) 

digambarkan dengan model S-M-C-R (source, media, channel, reserver). Pesan 

yang diarahkan melalui suatu media oleh sumber atau pengirim akan disampaikan 

kepada penerima pesan atau pengumpul yang objektif jika ada ruang pengalaman 

(space of experience) yang khas antara sumber pesan (sumber) dan penerima 

pesan (penerima). Gagne (dalam Ashyhar, 2012:7) menyatakan bahwa media 

adalah bagian yang berbeda dalam iklim belajar yang membantu siswa dalam 

belajar. Briggs (dalam Asyhar, 2012: 4) mencirikan media sebagai metode aktual 

yang digunakan untuk mengirim pesan kepada siswa untuk menjiwai mereka 

untuk belajar. 

Saputro (dalam Asyhar, 2012:6) mengungkap bahwa penggunaan ungkapan 

“senagao” sebagai pengganti istilah lama ukuran pengajaran dan pembelajaran 

(PBM) tidak hanya mengubah istilah, namun mengubah pekerjaan pendidik di 

siklus belajar. Tugas guru dalam proses pembelajaran, serta menyampaikan 
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informasi, ia juga bertugas mendiagnosis kesulitan belajar siswa, menyeleksi 

materi ajar, mensupervisi kegiatan belajar, menstimulasi dan menggunakan 

strategi dan metode. 

Degeng (dalam Asyhar, 2012:7) menyatakan bahwa belajar pada hakikatnya 

adalah suatu karya untuk menunjukkan kepada siswa (anak, siswa, peserta didik). 

Setyosari dan Sulton (dalam Asyhar, 2012:7) juga mengungkap pengertian lain 

dari belajar adalah upaya yang dilakukan siswa (pendidik, guru) yang bertekad 

untuk membantu siswa beradaptasi tanpa masalah. Pekerjaan ini diselesaikan 

dalam siklus yang tepat yang dilakukan dalam suatu kerangka kerja dan setiap 

segmen dalam kerangka tersebut memiliki arti penting yang signifikan bagi 

pencapaian pembelajaran siswa. Dalam siklus metodis ini, komunikasi adalah 

komponen yang sangat mendasar. Dengan demikian, siklus belajar benar-benar 

merupakan suatu proses komunikasi. 

Media pembelajaran, menurut Gerlach dan Ely (dalam Asyhar, 2012: 4), 

memiliki derajat yang sangat luas, yang mencakup orang, materi atau studi yang 

membentuk kondisi yang memberdayakan siswa untuk mengamankan informasi, 

kemampuan atau mentalitas. Media pembelajaran menggabungkan setiap aset 

yang diharapkan untuk disampaikan dalam pembelajaran, sehingga strukturnya 

dapat sebagai perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

digunakan dalam perangkat keras tersebut. 

Sukirman (dalam Nurfadillah, 2017) Media pembelajaran memegang 

peranan penting dalam ukuran mendidik dan proses pembelajaran. Media 

pembelajaran dalam ukuran pengajaran dan pembelajaran secara umum akan 

diuraikan sebagai perangkat realistis, fotografi, atau elektronik untuk menangkap, 

mengukur, dan meningkatkan data visual atau verbal. 

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran dapat dianggap sebagai "semua yang dapat menyampaikan atau 

menyebarkan pesan dari sumber dengan cara yang diatur, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang menguntungkan di mana penerima dapat melakukan 

proses belajar dengan efesien dan efektif.. 
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2. Tinjauan Pembelajaran Matematika 

a. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang ada pada setiap 

jenjang persekolahan mulai dari tingkat anak-anak hingga perguruan tinggi. 

Matematika berasal dari bahasa latin, Manthanein atau Mathema yang berarti 

belajar atau hal yang harus dipelajari, sedangkan dalam bahasa Belanda, 

matematika disebut dengan wiskunda atau ilmu cermat, yang kesemuanya 

diidentikkan dengan berpikir (Susanto, 2014:184). 

Pembelajarn matematika haruslah bertahap dan berkelanjutan sehingga 

terjadi proses berfikir, untuk mewujudkan hal ini perlu peran guru mencari 

pendekatan pembelajaran yang sesuai agar siswa bisa belajar dengan baik 

sehingga bisa menggali potensi dirinya (Daswarman, 2016:27). 

Bedasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari 

ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar 

bermanfaat dan mampu memperaktekkan hasil belajar matematika dalam 

kehidupan sehari-hari.  

b. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Pada umumnya motivasi di balik pembelajaran matematika di sekolah dasar 

adalah agar siswa mampu dan berbakat dalam menggunakan matematika. 

Selanjutnya, pembelajaran matematika dapat memeras pemikiran dalam 

pemanfaatan ilmu pengetahuan. Alasan utama pembelajaran matematika di 

sekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan matematis yang memuaskan 

untuk melanjutkan sekolah mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan untuk 

mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari (Fauzan, 2013). 

Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika disekolah dasar 

sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas (Susanto, 2014:190), sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma. 
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2) Memanfaatkan pemikiran tentang contoh dan karakteristik, melakukan 

kontrol numerik dalam spekulasi, memasukkan verifikasi, atau 

mengklarifikasi pemikiran matematika 

3) Mengurus masalah-masalah yang meliputi kemampuan untuk memahami 

masalah, rencana, model matematika, menyelesaikan model, dan 

menguraikan solusi yang didapat. 

4) Mendiskusikan pemikiran dengan gambar, tabel, bagan, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. 

5)  Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-

hari. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, seorang pendidik harus 

dapat membuat kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk secara efektif membentuk, menemukan, dan mengembangkan wawasan 

mereka.  

3. Penggunaan Game Dalam Pembelajaran 

Pemanfaatan permainan dalam pembelajaran sangat banyak diterapkan, 

dengan alasan membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan 

latihan. Prensky (2001:41) memberikan dua alasan utama mengapa penting untuk 

merencanakan dan memanfaatkan permainan untuk belajar. Petama, siswa telah 

berubah secara mendasar. Kedua, siswa perlu dimotivasi dengan cara-cara baru. 

Selain itu, Prensky juga menjelaskan bahwa semua atau semua game 

pembelajaran terkomputerisasi memiliki dua faktor utama, yaitu: 1. siswa berubah 

dalam beberapa hal secara umum, 2. Game komputer memberikan pendekatan 

yang lebih baik untuk menginspirasi siswa untuk belajar. 

Meskipun permainan bermanfaat untuk digunakan dalam pembelajaran, para 

pendidik juga perlu memperhatikan peningkatan psikologis siswanya agar 

permainan yang direncanakan sesuai dengan perkembangan usia anak. Dalam 

Piaget, dengan hipotesisnya tentang pergantian peristiwa psikologis, menyatakan 

bahwa perspektif anak-anak tidak hanya kurang berkembang daripada orang 

dewasa karena ketiadaan informasi, tetapi juga unik secara subjektif. 

Disisi lain, teori kontruktivisme yang digunakan oleh Papert (1993) 

memandang bahwa belajar bukan hanya mengingat saja, namun lebih dari sekedar 
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itu. Anak-anak dapat mengetahui cara menggunakan PC secara signifikan, dan 

bahwa mempelajari cara menggunakan PC dapat mengubah cara mereka menjadi 

terbiasa dengan hal-hal ini. Bahkan, bahkan di luar kelas, Papert berpendapat 

bahwa PC dapat digunakan dalam relaksasi pribadi untuk berbagai tujuan. Papert 

meminta perhatian bahwa wali kelas dibenamkan dengan inovasi. Ada lebih 

banyak sosialisasi, dan inovasi secara teratur menambah hubungan yang lebih 

penting antara siswa dan antara siswa dan pendidik. Karena belajar pada dasarnya 

adalah suatu proses penyesuaian perilaku dan perubahan penampilan individu 

yang dibawa oleh persiapan reformis, Bugelski (1956), Morgan et al. (1984), 

Skinner (1985). Siswa yang telah memahami dan dapat menerapkan informasi 

yang telah dipelajari juga harus memiliki pilihan untuk mengurus masalah, 

menemukan (discovery) sesuatu untuk diri mereka sendiri, dari berjuang dengan 

pemikiran yang berbeda, dan ini adalah tugas seorang guru (Rifa'I dan Ani, 2011).  

Game sebagai media kini telah dijalankan di berbagai bidang, termasuk 

pengajaran. implementasi permainan dalam pembelajaran seharusnya memiliki 

pilihan untuk menawarkan strategi pembelajaran yang kreatif dan menarik. 

Didukung oleh konten (isi) dan strategi penyampaian yang tepat, bukan tidak 

mungkin game untuk pendidikan (edugame) kemudian, kemudian menjadi teknik 

pembelajaran yang tepat bagi siswa, khususnya di zaman sekarang (Hidayat, 

2014). Siswa sekolah dasar saat ini adalah generasi Alpha yang dibawa ke dunia 

pada tahun 2010, bersamaan dengan peluncuran iPad. Age Alpha sangat penting 

untuk pemeriksaan di seluruh dunia yang tidak direncanakan di mana layar 

dipasang di hadapan mereka sejak awal seperti dot atau empeng (McCrindle, 

2009). 

Meski demikian, tidak semua game cocok digunakan sebagai media 

pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk membentuk game menjadi game 

based learning yang pasti sering disebut sebagai game edukatif. Game edukasi 

adalah permainan yang dibuat untuk mengajarkan pengguna mengenai suatu 

pembelajarn tertentu. 

4. Penggunaan Media Pembelajaran Pada Sekolah Dasar 

Strategi pembelajaran dinamis merupakan metode inovatif untuk 

memperluas perhatian, motivasi, keterlibatan siswa, dan dianggap dapat 
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membantu proses pembelajaran di ruang belajar dengan tujuan harus diterapkan 

dalam siklus pembelajaran, khususnya untuk membantu kemampuan berhitung 

siswa sekolah dasar. Andil, P (2004:2), mengatakan bahwa persekolahan 

merupakan bidang yang paling banyak memanfaatkan teknologi media, antara 

lain: 

a. Komputer multimedia dapat menggabungkan animasi, video, dan suara 

seperti teks dan desain secara bersamaan, dan dapat bekerja sama dengan 

tujuan agar pembelajaran dan tayangan benar-benar menarik dan langsung 

dicerna oleh siswa. 

b. Sistem multimedia memungkinkan pendidik untuk memperkenalkan dan 

memberikan materi kepada siswa dengan cara yang menarik sehingga 

memudahkan pembelajaran. 

c. Penduga harus dimungkinkan di rumah. 

d. Sekolah dasar yang berbeda dapat melaksanakan program pendidikan jarak 

jauh.  

Hasil belajar diperoleh oleh siswa secara menyeluruh (kompresif) yakni 

mencakup peranan kognitif, pengetahuan atau wawasan serta nara psikomotoris, 

keterampilan atau prilaku. Rana kognitif terutama hasil yang diprolehnya 

sedangkan rana efektif dan psikomotorik yang diperoleh sebagai dampak dari 

interaksi belajar. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau mengevaluasi dan 

mengendalikan diri, terutama dalam menilai hasil yang telah mereka capai serta 

mengevaluasi dan mengendalikan jalannya usaha belajar mereka. (Nana S, 

1989:57). 

Disini kita akan fokus dalam membuat media belajar membaca berbasis 

games yang dimana dibuatnya di aplikasi adobe flash cs6. Dalam Teaching 

Reading in Today’s Elementry School , membaca merupakan sebuah proses yang 

kompleks, tetapi setiap aspek yang ada selama proses membaca juga bekerja 

dengan sangat kompleks. 

5. Unified Modeling Language (UML) 

UML dimulai secara resmi pada Oktober 1994, ketika Rumbaugh 

menggabungkan kekuatan dengan Booch. Mereka berdua lalu bekerja bersama di 

Relational Software Cooperation. Proyek ini memfokuskan pada penyatuan 
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metode Booch dan Rumbaugh (OMT). Pada bulan Oktober 1995, UML merilis 

versi 0.8 dan pada waktu yang sama juga Jacobson bergabung dengan Relational. 

Cakupan dari UML pun semakin meluas. Kemudian dibangunlah persatuan untuk 

UML dengan beberapa organisasi yang akan menyumbangkan sumber dayanya 

untuk bekerja, mengembangkan, dan melengkapi  

Banyak kaki tangan ditambahkan ke UML 1.0, termasuk Advanced 

Hardware Organization, Hawlett-Packard, I-Logix, IBM, Symbol Registering, 

MCI systemhouse, Microsoft, Prophet, Connection, Texas Instruments dan Unisys. 

Upaya terkoordinasi ini menghasilkan UML 1.0 yang merupakan bahasa 

pemodelan yang jelas, ekspresif, kuat, dan sesuai untuk berbagai kondisi masalah. 

Terlebih lagi, pada Januari 1997, UML menjadi standar bahasa pemodelan. 

Untuk mengembangkan teknologi perangkat lunak, diperlukan suatu alat 

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan harus ada standar 

normalisasi agar orang awam adat dapat memahamipemodelan perangkat lunak. 

Maka dari itu, bahasa tampilan yang disatukan unified modelling language (UML) 

dibuat. Pemanfaatan UML hanya digunakan untuk melakukan pemodelan, 

Maulana (2014). 

Menurut (Rosa dan Salahuddin, 2015:137), “UML adalah bahasa visual 

untuk menampilkan dan menyampaikan tentang suatu sistem dengan 

memanfaatkan grafik dan tulisan pendukung”. UML adalah metodologi dalam 

menciptakan pemodelan yang diatur objek dan juga merupakan perangkat untuk 

kemajuan yang mendukung pengembangan sistem(Hendini, 2016:127). 

Oleh karena itu, unified modelling language (UML) dapat diartikan sebagai 

bahasa standar atau alat yang digunakan untuk menampilkan pemodelan 

pembangunan perangkat lunak dengan menggunakan symbol-simbol tertentu. 

Kategori unified modelling language (UML) yang digunakan dalam perancangan 

sistem ini terdiri dari activity, use case, dan sequence diagram. 

a. Activity Diagram 

Activity digunakan untuk menggambarkan perilaku atau kegiatan dari sistem 

yang dirancang.  Activity diagram tergolong kedalam kategori behavior diagram 

dan bagian dari unified modelling language (Hendini, 2016). 
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Activity diagram merupakan diagram yang menerangkan tentang aktifitas-

aktifitas yang dilakukan oleh seorang entity atau pengguna yang akan diterapkan 

pada aplikasi (Meilinda, 2016). Maka dari itu activity diagram dapat diartikan 

sebagai diagram yang menggambarkan rancangan proses bisnis dimana setiap 

urutan aktivitas yang digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang 

didefenisikan. Selain itu, juga dapat diartikan untuk menggambarkan rangkaian 

aliran latihan, digunakan untuk menggambarkan latihan yang dibingkai dalam 

suatu kegiatan sehingga dapat juga digunakan untuk berbagai latihan seperti kasus 

penggunaan atau komunikasi. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas: 

Tabel 1. Simbol-simbol activity diagram 

No Simbol Deskripsi 

1.  Status awal 

                

Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status 

awal. 

2. Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

3.  Percabangan/decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu. 

4.  Penggabungan 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari 

satu aktivitas digabungkan menjadi satu. 

5.  Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan oleh sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah 

status akhir. 

6.  Swimlane 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggunga jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2015:162) 

b. Use Case Diagram 

Use case digunakan untuk menemukan kapasitas mana dalam situasi data 

dan siapa yang memiliki hak istimewa untuk memanfaatkan kapasitas ini. Use 

case diagram disebut juga sebagai grafik perilaku atau garis besar perilaku 

(Meilinda, 2016). 

Menurut Rosa dan Salahuddin (2015: 155) percaya bahwa "use case atau 

diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case menggambarkan komunikasi antara 

setidaknya satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 
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Diagram use case digunakan untuk menggambarkan tipikal interaksi antara 

pengguna dengan sistem informasi (Maulana, 2014). 

Menggambarkan berbagai external actors dan hubungannya dengan use 

case yang diberikan oleh sistem. Use case adalah penggambaran kapasitas yang 

diberikan oleh sistem dan dalam struktur teks sebagai dokumentasi dari gambar 

use case namun juga harus dimungkinkan dengan activity diagram. Use case 

digambarkan hanya dilihat dari luar actor oleh entertainer (kondisi iklim 

framework dilihat oleh klien) dan bukan bagaimana kapasitas yang ada dalam 

framework. 

Oleh karena itu, use case diagram dapat diartikan sebagai alat bantu 

pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan tingkah laku (behavior) dari 

sudut pandang luar sistem yang menggambarkan hubungan antara actor dengan 

fungsiolitas (use case) dari sistem informasi yang dirancang atau dibuat. 

Pemodelan use case sendiri membutuhkan symbol-simbol , setiap simbol yang 

digunakan memiliki penggambaran tertentu. Berikut ini adalah simbol-simbol 

yang ada pada use case diagram (Rosa dan Salahuddin, 2015:156). 

Manfaat dari use case sendiri adalah untuk memudahkan komunikasi 

dengan menggunakan domain expert dan juga end user, adanya interface yang 

harus dimiliki oleh oleh sebuah sistem, memberikan kepastian pemahaman yang 

pas, tentang requirement atau juga kebutuhan sistem, dapat juga digunakan untuk 

mengidentifikasi, siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga apa yang 

harus dilakukan untuk sistem tersebut, biasanya digunakan untuk verifikasi. 

Komponen use case sendiri hanya ada 3 macam, yaitu sistem, aktor dan 

juga use case sendiri. Berikut ini adalah penjelasan mengenai use case diagram: 

1) Sistem  

Sebagai batasan sistem yang ada pada relasi dengan actor- actor yang biasa 

menggunakannya dari luar sistem, dan fitur-fitur yang harus disediakan dalam 

sistem. 

2) Actor 

Actor ini akan digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau juga seseorang 

yang sedang berinteraksi dengan sistem. 
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3) Use Case 

Use case sendiri merupakan gambaran praktis dari sebuah sistem. Dengan 

cara ini, di antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut, mereka akan 

memahami atau memahami kapasitas kerangka yang sedang dirakit. Berikut 

adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case: 

Tabel 2. Simbol-simbol diagram use case 

No Simbol Deskripsi 

1. Use case 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja 

diawal frase nama use case. 

2. 

 

 

Aktor 

  

Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi 

aktor belum tentu merupakan orang, biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase 

nama aktor. 

3. Assosiasi/association 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisilpasi pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

4. Generalisasi/generaliz

ation 

 

  

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) 

antara dua buah use case dimana fungsi yang satu 

adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya, misalnya : 

 
arah panah mengarah pada use case yang menjadi 

generalisasinya (umum) 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2015:156) 

c. Class Diagram 

Class outline dibuat agar pembuat program atau developer membuat class 

sesuai denah pada class graph sehingga dokumentasi plan dan pemrograman 

berada dalam keadaan serasi. Kelas terdiri dari ciri-ciri yang menggambarkan 

faktor-faktor yang diklaim oleh suatu kelas dan tugas atau teknik yang 

menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh kelas tersebut (Hendini, 2016:110). 
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Oleh karena itu, outline kelas dapat diartikan sebagai gambaran kelas yang 

memuat faktor-faktor dan kapasitas yang ditunjukkan oleh kerangka kebutuhan. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas :  

Tabel 3. Simbol-simbol class diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 

Generalization Relasi antarkelas dengan makna generalisasi-

spesialisasi (umum khusus) 

2 
 

 

Interface Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

3 Class1

 

 

Class 

 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta Operasi yang sama. 

4 
 

 

 

Aggregation 

 

relasi antar kelas dengan makna semua bagian 

(whole-part) 

5 

 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6 
 

Dependency 

 

Relasi antarkelas dengan makna ketergantungan 

antarkelas 

7  Association 

 
Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2015:156) 

d. Sequence Diagram 

Untuk menggambarkan alur dari produk atau perangkat lunak yang dibuat, 

dapat dijelaskan dengan menggunakan sequence diagram. Sequence diagram ini 

secara tegas diidentikkan dengan use case, untuk lebih spesifiknya semakin 

banyak use case yang dicirikan, semakin banyak pula sequence diagram yang 

harus dibuat (Hendini, 2016). 

Sequence diagram merupakan  UML yang menggambarkan interaksiantara 

objek di dalam dan di sekitar sistem (termaksud pengguna, display, dan lain-lain) 
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sebagai pesan yang digambarkan terhadap waktu (Meilinda, 2016: 149). Maka 

dari itu, sequence diagram dapat diuraikan sebagai perangkat peraga konfigurasi 

sistem yang menggambarkan aliran atau rangkaian urutan sistem yang 

disinkronkan dengan use case penggunaan untuk menggambarkan waktu hidup 

objek dan pesan yang dikirim atau diterima oleh objek ersebut. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram sequence : 

Tabel 4. Simbol-simbol sequence diagram 
No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Lifeline 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

3 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

4 
 

Activation 
Menjalankan salah satu operation dari 

participant. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2015:165) 

6. Pengertian Adobe Flash CS6 

Adobe adalah program yang didesign khusus sebagai aplikasi standar untuk 

authoring tool professional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap 

yang sangat menarik untuk keperluan  membangun situs yang cerdas dan dinamis. 

Menurut Purwantoko (2011: 1), Adobe Flash adalah merupakan salah satu 

software yang mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan multimedia. 

Kinerja flash juga dapat digabungkan dengan berbagai program-program lain,, 

Flash dapat diterapkan untuk membuat animasikartun, interaktif, efek-efek 

animasi, banner iklan, situs, game, persentase, dan lain-lain. Adobe Flash CS6 

menawarkan beberapa pembaruan yang dilengkapi dengan menawarkan lebih 

banyak penawaran pengguna lebih menyenenangkan untuk digunakan.fasilitas 

seperti 3D effects atau perubahan dapat digunakan untuk membuat efek-efek 

gerakan 3dimensi  yang menarik. 

Adobe flash CS6 merupakan peningkatan dari adaptasi sebelumnya (CS5). 

Adobe flash memberikan bahasa pengaturan awal untuk membuat aplikasi dari 

yang mudah hingga yang kompleks. Bahasa yang telah diatur sebelumnya secara 
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beruntun disebut actionscript. Dengan actionscript, mungkin lebih mudah untuk 

membangun aplikasi atau sebuah animasi yang memakan banyak frame dan 

mengontrolnya. Actionscript juga dapat digunakan dalam membuat game secara 

beruntun. (Sutopo, 2003:11) 

Tri Ulandari (2014), Adobe flash CS6 adalah salah satu perangkat lunak 

computer yang merupakan produk unggulan adobe system. Adobe flash CS6 

digunakan untuk membuat gambar vektor dan gambar animasi. Berkas 

yangdihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension, SWF dan dapat 

diputar di browser internet yang telah dipasangi dengan adobe flash player. Adobe 

flash CS6 menggunakan bahasa pemrograman yang disebut action script yang 

pertama kalinya pada di flash CS6. 

Adobe flash CS6 merupakan perbaikan dari Adobe flash sebelumnya yang 

merupakan software yang dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor 

dengan hasil yang memiliki ukuran kecil. Adapun tampilan cover dan fitur yang 

terdapat pada Adobe Flash CS6 adalah: 

 

Gambar 1. Cover Adobe Flash CS (Sumber : Sri Reski, 2018) 

 

Gambar 2. Tampilan Menu Adobe flash CS6 (Sumber : Sri Reski, 2018) 

Fitur Adobe flash  CS6 , Fitur terbaru adobe flash CS6: 

a. Object-based 
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Gerakan dapat dengan mudah didesign secara efektif di adobe flash CS6 

tweens sekarang dapat diterapkan secara langsung ke objek dari keyframe. Elemen 

ini memudahkan untuk membuat animasi tween. 

b. Motion Editor 

Panel digunakan untuk mengontrol batas keyframe termasuk rotasi, ukuran, 

skala, posisi, filter, dan kegunaan editor keyframe lainnya. Selain kedua 

komponen tersebut, fitur yang lainnya adalah motion tween present, inverse 

kinematics with the bone tool, 3D Transfirmations, decorative drawing with the 

deco tool, adobe kuler panel, panel overview, edit in soundbooth, dan new font 

menus. 

Komponen Adobe Flash CS6 

a. Create from Template: berguna untuk membuka lembar kerja dengan 

template yang tersedia dalam program Adobe Flash CS6. 

b. Open a recent: berguna untuk membuka kembali file yang telah disimpan 

atau dibuka sebelumnya 

c. Crate new: berguna untuk membuka lembar kerja baru dengan beberapa opsi 

skrip yang tersedia. 

d. Learn: berguna untuk membuka jendela Help yang berguna untuk 

mempelajari suatu perintah. 

Komponen kerja Adobe Flash CS6 

a. Toolbox: adalah sebuah panel yang berisi tombol-tombol yang berguna untuk 

membuat suatu design animasi mulai dari tombol seleksi, pen, pensil, teks, 

revolusi 3D, dan lain-lain. 

b. Timeline: berguna untuk menentukan rentang gerakan, jumlah layer, frame, 

penempatan script, dan beberapa kebutuhan animasi lainnya. Semua bentuk 

animasi yang dibuat akan diatur dan ditempatkanpada layer dalam frame. 

c. Stage: merupakan lembar kerja yang digunakan untuk membuat atau 

mendesign objek yang akan dianimasikan. Objek yang dibuat dalam lembar 

kerja dapat berupa objek vektor, movie clip, teks, button, dan lain-lain. 

d. Panel proporties: berguna untuk menampilkan parameter dari sebuah tombol 

ysng pilih sehingga dapat dimodifikasikan dan dimaksimalkan fungsi dari 
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tombol tersebut. Panel proporties menampilkan parameter sesuai dengan 

tombol yang terpilih. 

e. Efek filter: adalah bagian dari panel properties yang menampilkan berbagai 

jenis efek filter yang dapat digunakan untuk meningkatkan untuk 

mempercantik tampilan objek. Filter hanya dapat diaplikasikan pada objek 

teks, movie clip, dan button. 

f. Motion editor: berguna untuk mengontrol aktivitas yang telah dibuat, seperti 

mengatur motion, transformasi, pewarnaan, filter dan parameter lainnya. 

g. Motion present: Panel motion presents menyimpan format animasi yang telah 

jadi dan siap untuk digunakan kapan pun jika diperlukan. Ada berbagai 

pilihan animasi dalam panel motion presents, seperti sprila-3D, smoke, fly-

out-top, dan lain-lain. 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian relevan yang dilakukan oleh: 

1. Prasasti Ari Saputri (2011) dengan Judul “Keefektifitas Game edukasi  Puzzle 

Untuk Sekolah Dasar (SD) Kelas 6 pada mata pelajatan Matematika”. Dari 

hasil penelitian tersebut ditemukan informasi penting melalui dokumentasi 

nilai pretest dan posttest bahwa game edukasi puzzle dapat lebih 

mengembangkan hasil belajar siswa sebelum menggunakan game edukatif. 

2. Penelitian relevan kedua yaitu oleh Puji Lestari (2011) dengan judul 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Matematika Berbasis Multiple 

Intellingence With Game Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa”. 

Dari hasil penelitian diketahui adanya peningkatan hasil belajar dari normal 

sebesar 6,21 sebelum tindakan penelitian menjadi rata-rata 75,72 setelah 

menggunakan game edukasi. 

3. Penelitian relevan yang ketiga oleh Wanti Fitriani (2011) yang mengulas 

tentang “Efektivitas Media Board Game Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah Dasar”. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar yang 

sangat besar pada kelompok uji coba dan kelompok kontrol. Hasil belajar 

pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. Mengingat hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media media 



21 
 

 
 

board game terbukti layak dalam mengembangkan lebih lanjut hasil belajar 

siswa di bidang psikologis informasi dan pemahaman. 

2.2  Kerangka Berfikir 

Berikut alur kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 

 

 

 

Gambar 3 .  Skema kerangka berfikir game edukasi pada mata pelajaran  

matematika berbasis flash. 

 

Belum adanya media  menggunakan adobe flash 

berbasis games  pada pembelajaran 

Kebutuhan untuk mengembangkan media 

pembelajaran 

Media menggunakan adobe flash berbasis game edukasi  pokok 

bahasan perkalian, pembagian, dan bangun datar 

Tidak Layak Layak 

Yang dihasilkan adalah game edukasi 

matematika berbasis flash layak digunakan 

Pemahaman Konsep 


