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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa komputer memiliki pengaruh yang sangat besar 

pada cara manusia hidup, berfikir, dan bertindak. Sulit untuk mengakui bahwa 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, nantinya manusia akan sangat bergantung pada 

komputer dimasa yang akan datang (Seehorn, et al., 2011). Agus Martowardojo 

(2017) selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) yang dikutip dari Detik Finance 

mengatakan, bahwa setelah revolusi internet yang dijalani sekarang maka revolusi 

berikutya adalah fase dimana hampir semua sendi kehidupan telah tersentuh oleh 

layanan digital. Maka diperlukan pemahaman publik yang luas tentang ilmu 

komputer guna membantu mempersiapkan kebutuhan teknologi yang terus 

berkembang dimasa yang akan datang (Seehorn, et al., 2011). 

Seehorn dan lainnya (2011), dalam buku K-12 Computer Science Standard 

berpendapat bahwa sebagian besar karir diabad 21 termasuk seniman, pekerjaan 

dalam bidang komunikasi dan kesehatan, pekerja pabrik, pemilik usaha kecil, dan 

lainnya, memerlukan pemahaman tentang ilmu komputer agar produktif dan 

kompetitif dibidangnya. Dengan adanya pendapat tersebut, membentuk pandangan 

bahwa dengan mempelajari ilmu komputer, tidak hanya membantu manusia untuk 

bekerja pada bidang pekerjaan yang memiliki kaitan dengan komputer saja, tapi 

berlaku juga pada pekerjaan lainnya (Friedman, 2007). Maka dengan mengajarkan 

ilmu komputer sejak dini, akan membantu mempersiapkan generasi penerus bangsa 

untuk memasuki banyak bidang karir, baik di dalam maupun di luar komputer. 

(Seehorn, et al., 2011) 

Terjadi kesalah pahaman yang mengatakan bahwa pembelajaran ilmu 

komputer hanya berfokus pada pemrograman. Kesalah pahaman tersebut 

menyebabkan ruang lingkup pembelajaran ilmu komputer menjadi sangat terbatas, 

dan terkesan negatif oleh para siswa nya (Seehorn, et al., 2011). Hal tersebut 

merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran 

menggunakan komputer di Indonesia. Dalam studi Literasi dan Kompetensi 

sebelumnya, menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan komputer di 
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Indonesia dipengaruhi oleh kurang nya keterampilan siswa dalam menggunakan 

komputer (Son, Robb, & Charismiadji, 2011).  

Dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan 

komputer, diperlukan adanya pembelajaran yang dapat menunjang siswa dalam 

memahami konsep dasar komputer. Computational Thinking (CT) adalah salah satu 

keterampilan dasar yang memfasilitasi pembelajaran dalam ilmu komputer. 

Computational Thinking bukan berarti berfikir seperti komputer, tapi CT 

merupakan keterampilan yang lebih melibatkan tentang bagaimana cara mansuia 

berfikir untuk memecahkan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku 

manusia (Wing, 2006). Dalam seminar yang diadakan oleh International Society 

for Technology in Education (ISTE) Stephenson (2011) melaporkan bahwa CT 

adalah sebuah metodologi pemecahan masalah yang bisa diterapkan lintas mata 

pelajaran. Hal itu membentuk persepsi baru bahwa keterampilan dasar tersebut 

berbeda dan tidak dapat diwakilkan dengan keterampilan dasar lainnya seperti 

membaca, menulis dan berhitung (Peckham, 2011). Kemampuan tersebut juga 

dipercaya dapat mendampingi ketiga kemampuan dasar lainnya  (Wing, 2006). Jika 

pembelajaran mengenai kemampuan ini diterapkan secara luas pada siswa Sekolah 

Menengah, maka akan membentuk disiplin kemampuan baru untuk siswa agar 

mampu mengonsep, menganalisis, dan memecahkan masalah secara lebih inovatif, 

yang dapat menunjang setiap aspek kehidupan diabad ke-21 (Seehorn, et al., 2011).  

Attewell (2005) dalam bukunya yang berjudul Mobile technologies and 

Learning berpendapat, bahwa pada abad ke-21 penggunaan komputer akan semakin 

efisien dalam penggunaannya dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan 

fiturnya dimana saja, dan kapan saja. Seiring berjalannya waktu, perangkat seluler 

dapat menunjang segala aktivitas produktif dengan fitur yang juga disediakan oleh 

komputer pada umumnya (UNESCO, 2012). Diperkuat dengan data yang diperoleh 

dari ITU (2011) yang menunjukan bahwa pengguna perangkat seluler di Indonesia 

9 kali lebih banyak daripada pengguna komputer secara personal, yang 79 persen 

sistem operasinya menggunakan Android. Melihat potensi tersebut, perlu adanya 

eksplorasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan media seluler berbasis Android untuk 

meningkatkan pembelajaran (UNESCO, 2012). Dalam sebuah studi, Atwell (2005) 

memaparkan bahwa dengan Pembelajaran berbasis Seluler (Mobile Learning) dapat 
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membuat siswa lebih percaya diri dan fokus dalam waktu yang lebih lama. Selain 

itu, Mobile Learning juga dapat digunakan untuk mendorong pengalaman belajar 

secara mandiri maupun kolaboratif (UNESCO, 2012). Dengan demikian, 

pembelajaran CT ini akan memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun 

sebuah perangkat lunak pembelajaran berbasis Android. 

Mobile Learning tidak seharusnya digunakan untuk menggantikan 

pembelajaran utama. Mobile Learning digunakan sebagai suplemen tambahan 

untuk pembelajaran utama, dimana mobilitas penggunaan dianggap sebagai nilai 

tambah bagi para siswa (Holzinger, Nischelwitzer, & Meisenberger, 2005). Karena 

pembelajaran dapat dilakukan diluar kegiatan belajar-mengajar, perlu adanya 

inovasi pendidikan lain agar siswa dapat berperan aktif dalam pembelajarannya 

menggunakan Mobile Learning. Game-Based Learning merupakan sebuah 

pendekatan yang dapat memberikan kesempatan bagi siswa remaja untuk dapat 

belajar secara aktif dalam sesi pembelajaran, dan mampu meningkatkan minat dan 

keterlibatan siswa tersebut saat pembelajaran (Heppell, 2006). Dalam studi lain, 

Game-Based Learning dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran 

(Pho & Dinscore, 2015). Dengan demikian, pembelajaran ini akan dikemas dan 

dibantu dengan Pembelajaran Berbasis Permainan (Game-Based Learning) untuk 

menarik minat siswa dalam pembelajarannya. 

Berangkat dari hal tersebut, peneliti akan membuat penelitian dengan judul 

“RANCANG BANGUN GAME BERBASIS ANDROID UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN COMPUTATIONAL THINKING”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana desain media pembelajaran game berbasis Android untuk 

meningkatkan kemampuan Computational Thinking? 

b. Bagaimana tanggapan siswa terhadap media game berbasis Android yang 

dikembangkan? 

c. Bagaimana peningkatan kemampuan Computational Thinking siswa 

dalam pembelajarannya menggunakan media game berbasis Android? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus, maka diperlukan adanya batasan-batasan dalam 

pembahasan masalah, yaitu: 

a. Pengembangan media yang digunakan dibatasi pada platform Android 

saja. 

b. Kajian Computational Thinking pada kurikulum CSTA K-12, dibatasi 

hanya pada tingkat 2 saja. 

c. Penelitian ini akan dilakukan dan di uji coba pada siswa Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

d. Penelitian ini berfokus untuk mengenalkan media interaktif berbasis 

mobile game kepada siswa sebagai sarana pembelajaran tambahan dalam 

mempelajari Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana desain media pembelajaran game berbasis 

android untuk meningkatkan Computational Thinking. 

b. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap media game berbasis android 

yang dikembangkan. 

c. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan Computational Thinking 

siswa dalam pembelajarannya menggunakan media game berbasis 

Android. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai bagaimana 

penerapan Game-Based Learning dan Mobile Learning dalam mempelajari 

Computational Thinking. 

b. Bagi Siswa 

Memberikan pembelajaran alternatif dalam mempelajari Ilmu Komputer 

dan mengupayakan peningkatan Computational Thinking sebagai salah satu 

cara dalam menyelesaikan masalah 

c. Bagi Guru 

Memberikan metode pembelajaran alternatif yang lebih interaktif dalam 

mengajarkan Ilmu Komputer kepada siswanya. 
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d. Bagi Peneliti Lainnya 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti lain guna membantu 

peneliatian lebih lanjut.  

1.6 Struktur 

Dalam penulisan hasil penelitian dibutuhkan sistematika penulisan. Dalam 

sistematika penulisan ini, terdapat rincian tentang urutan penulisan pada setiap bab 

dan sub-bab yang ada dalam skripsi. 

Bab I. Pendahuluan 

Berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II. Kajian Pustaka 

Berisi ulasan tentang Computational Thinking, pengertian dari Game-based 

Learning, pengertian dari Mobile Learning, pengertian serta kekurangan dan 

kelebihan dari platform Android, serta penjelasan tentang aplikasi unity. 

Bab III. Metode Peneliatian 

Berisi penjelasan teknik pelaksanaan penelitian yang dilakukan, mulai dari jenis 

metode yang digunakan, tahapan atau prosedur penelitian, subjek dan objek 

penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, dan teknik yang dipakai dalam 

menganalis data. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi penjabaran hasil penelitian yang telah dilakukan disertai dengan hasil 

analisisnya, mulai dari proses analisis, membuat desain multimedia, pengembangan 

multimedia, implementasi dan pengujian multimedia, hingga penilaian multimedia. 

Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan 

rekomendasi
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