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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengajaran dan Pembelajaran 

Menurut joice dan weil (1980, p1) dalam Duraisy(p1), A process by which teacher 

and students creat a shared environtmen incluiding sets of value and benefit (agreement 

about what is important) which in turn color their view of reality. Ungkapan tersebut 

mendefinisikan bahwa pengajaran secara lebih demokratis. Pengajar dan pelajar (peserta 

didik) secara bersamaan menciptakan lingkungan termasuk serangkaian tata nilai dan 

kayakinan yang dianggap penting untuk menyatukan pandangan tentang realitas kehidupan.  

Sedangkan arti dari pembelajaran menurut Gagne and Brigg (1979, p3) dalam Sam’s 

R (2010:33) pembelajaran merupakan suatu serangkaian peristiwa yang mempengaruhi 

peserta didik atau pembelajar sedemikian rupa sehingga terdapat perubahan perilaku yang 

disebut dengan hasil belajar terfasilitasi. 

Dari kedua pandangan terkait pengajaran dan pembelajaran, didapatkan kesimpulan 

bahwa istilah pengajaran menjadi sedikit kurang tepat dikarenakan yang menjadi pusat proses 

belajar itu seolah sang pengajar. Pandangan itu juga yang menjadikan peserta didik seolah 

pasif dalam melakukan belajar. Pada pembelajaran, definisi yang cocok adalah pengajar dan 

peserta didik melakukan kegitan bersama guna mencapai tujuan atau goals yang sama dalam 

proses belajar mengajar. Pengajar dapat membagikan ilmu secara aktif, peserta didikpun 

dapat aktif guna menyerap ilmu yang diberikan sebanyak banyaknya. 

Dalam pengajaran maupun pembelajaran prosesnya dapat melibatkan berbagai 

metode. Mulai dari metode ceramah sampai yang paling terbaru seperti simulasi atau bermain 

game. Pengajaran maupun pembelajaran juga melibatkan beberapa media pembelajaran guna 

mempermudah dalam memvisulkan materi yang diajarkan.  

2.1.1. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya piker 

manusia (Depdiknas, 2006:147).  

Menurut Fatimah (2009:8), pembelajaran Matematika merupkan suatu langkah untuk 

membentuk logika berfikir bukan sekedar pandai berhitung. Berhitung disini yakni kegiatan 

yang dilakukan guna menyelesaiakan permasalahan dengan menggunakan kalkulator maupun 

komputer. Tidak hanya itu, pembelajarana Matematika disini memiliki arti untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan logika berfikir dan analisis. Oleh 
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karena itu, siswa dalam mempelajari Matematika harus memiliki pemahaman yang benar 

serta lengkap sesuai dengan tahapan yang ada. Melalui cara belajar menggunakan media yang 

menyenagkan tentu saja dapat membantu. 

Dari pembahasan diatas, pembelajaran Matematika merupakan pembelajaran 

menggunakan pola berfikir yang kritis, tidak hanya dengan pintar dalam menggunakan alat 

bantu hitung semacam kalkulator dan komputer, melaikan dengan pemikiran yang logis dan 

analisis yang dalam. Pembelajarn Matematika juga dapat digunakan sebagai sarana belajar 

dalam memecahkan masalah dan mengomunikasikan ide atau gagasan. 

 

2.2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum dikenal sebagai suatu cara, proses atau alat yang 

digunakan untuk menyampaikan sebuah materi dari suatu sumber. Penggunaannya dilakukan 

ketika terjadinya proses belajar serta mengajar. 

Menurut Ankowo (2007), media pembelajaran dapat dibedakan dengan beberapa 

factor yaitu pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Sehingga pada dasarnya 

media pembelajaran miliki ciri-ciri yang dapat didengar, diraba, dilihat, dan diamati oleh 

panca indra.  

 Menurut Dadang (2009),  media pembelajaran merupakan cakupan yang dipersempit 

dari suatu arti media itu sendiri. Disesuaikan dengan keadanan yang lebih relevan untuk 

digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Arief Sudirman (2009,6), dalam bukunya 

menyatakan bahwa media pembelajaran merupan suatu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan konten guna merangsang siswa untuk termotivasi belajar. Media 

pembelajaran yang digunakan merupan suatu alat yang dalam bentuk fisik apapun. 

 Sedangkan pembelajaran menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Oleh karena itu, media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

memberikan informasi berupa pesan text, gambar, maupun audio.  

 Menurut Edgar Dale (Dadang, 2009), dalam dunia pendidikan, penggunaan media 

pembelajaran seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang membutuhkan 

media seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru dan “audio visual”. 
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Gambar 2. 1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 Penggunaan media pembelaajaran yang manarik tentu dapat memberikan motivasi 

atau dorongan bagi peserta didik dalam proses belajar dan membantu pengajar dalam proses 

mengajar. Dengan media pembelajaran tentu membantu keefektifan proses belajar mengajar 

itu sendiri.  

2.2.1. Gim Edukasi 

Gim edukasi merupakan permain yang betujuan tidak hanya menghibur saja, melainkan 

juga terdapat tujuan untuk mendidik. Terdapat unsur pengetahuan untuk disampaikan kepada 

pengguna atau user.  

Selain disebut sebagai gim edukasi, kita juga bias menyebutknya permainan edukatif. 

Permianan edukatif lebih pada pengetian kegiatan yang menyenangkan yang bersifat 

mendidik dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dalam hal apapun. Sebagai 

contonya kemampuan menigkatkan daya berfikir anak, konsentrasi anak, serta meningkatkan 

motivasi anak dalam mempelajari sesuatu. Dengan permainan edukatif, pendidik serta peserta 

didik dapat mempermudah dalam mendekatkan hubungan,  

Menurut Palit, Purba, dkk (2017), permainan edukatif berarti sebuah bentuk kegitan yang 

dilakukan untuk memperoleh kesenangan dari cara atau media pendidikan yang digunakan 

dalam kegitana bermain, baik disadari maupun tidak. Unsur lain adalah memiliki muatan 

pendidikan yang dapat bermanfaat dalam mengembangjan diri peserta dididk. Ringkasnya 

permianan edukatif atai gim edukasi merupakan permainan atau gim yang bersifat mendidik. 
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2.3. Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction (ARCS) 

Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction (ARCS) merupakan salah satu 

medote guna meningkatkan motivasi belajar berprestasi dan menampilkan hasil belajar yang 

lebih baik. Model motivasi ini dikembangkan oleh Keller dan Knopp pada tahun 1987.  

Dalam proses pembelajaran yang menerapkan model motivasi ARCS, keempat 

komponen tersebut wajib terus dijaga guna motivasi peserta didik terpelihara selama proses 

belajar mengajar. 

1. Attention 

Attention yakni dorongan jiwa untuk rasa ingin tahu pada suatu objek baik dari 

dalam diri maupun dari luar dirnya sendiri. Menurut Pernama dan Wibowo (2015), 

definisi Attention sebagai suatu strategi kognitif yang mencakup empat keterampilan, 

yaitu:  (1) berorientasi ke suatu masalah (2) meninjau sepintas masalah (3)      

memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan (4) mengabaikan stimuli yang tidak 

relevan. 

Perhatian yakni kecenderungan hari yang tinggi terhadap sesuatu yang menarik. 

Attention atau disebut dengan perhatian merupakan sesuatu yang diinginkan manusia, 

entah dalam mode sadar maupun non sadar. Intensitas perhatian peserta didikpun 

bervariasi, mulai ada yang memperhatikan dari awal dimulai sampai diakhiri pada 

saat proses belajar mengajar, ada juga yang hanya memperhatiakan dibagian awal 

belajar mengajar saya, ada juga yang perhatian pada hal hal yang menurut peserta 

didik menarik saja, dan ada juga yang perhatian diakhir saja.  

Perhatian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dibagi dalam dua 

golongan besar, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Untuk faktor luar berhubungan 

dengan object yang diamati itu sendiri, sebagai contohnya ukuran, kontras, gerakan, 

atau sesuatu hal yang dapat dilihat. Sedangkan yang berhubungan dengan faktor 

dalam adalah sesutu yang bersumber dari diri individu eserta didik itu sendiri. Seperti 

faktor kesediaan, motif, keinginan serta harapan. Menurut Woodruff seperti dikutip 

oleh Callahan (1996: 23), bahwa sesungguhnya belajar tidak terjadi tanpa ada minat 

atau perhatian. Keller seperti dikutip Reigeluth (1987: 383-430), menyatakan bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran minat atau perhatian tidak hanya harus dibangkitkan 

melainkan juga harus dipelihara selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

2. Relevance 
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Relevance merupakan suatu huubungan antara kebutuhan untuk mendaatkan hasil 

dengan motivasi. Keller (1987:2-9), mengungkapkan bahwa hubungan yang 

dimaksudkan dalam aspek relevan ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari 

peserta didik yang berdasarkan pengalaman. Tidak hanya berdasarkan pengalaman 

masa dahulu, melainkan keingintahuan akan pengalaman untuk karir mereka pada 

masa sekarang maupun yang akan dating.  

Relevansi disini juga bisa diartikan sebagai hubungan antara materi pembelajaran 

dengan kebutuhan serta kondisi siswa. Motivasi peserta didik  akan berkembang 

apabila mereka mengetahui serta merasakan bahwa yang mereka pelajari dapat 

diterapkan dikehiduan sehari-hari.  

Peserta didik mulai belajar dikelas dengan bekal sikap serta kebutuhan yang ingin 

dicapai. Kedua bekal tersebut, mempengaruhi motivasi serta partisapasi peserta didik 

ketika mengikuti proses belajar mengajar. Jika peserta didik merasa kegiatan 

pembelajaran yang mereka ikuti memiliki nilai, bermanfaat dan berguna bagi 

kehidupan mereka, maka akan terdorong mempelajarinya karena memiliki relevansi 

dengan kebutuhan mereka, dan memiliki tujuan yang jelas. Dapat diartika juga bahwa 

mtivasi belajar peserta didik akan tumbuh apabila peserta didik mengetahui manfaat 

dari pelajaran yang diberikan secara langsung dikehidupan sehari hari. 

3. Confidence 

Confidence atau disebut dengan percaya diri memiliki definisi sebagai gambaran 

diri atau bias harga diri juga.  Menurut Tarsis Tarmuji percaya diri adalah 

kemampuan untuk memecahkan problem secara kreatif, membuat orang lain merasa 

lega, melenyapkan rasa takut dan bimbang yang dapat memojokkannya jika 

membiarkannya. Orang yang percaya pada dirinya sendiri akan merasa yakin 

terhadap kemampuan dirinya sehingga dapat menyelesaikan masalahnya karena 

mereka tahu apa yang dibutuhkan dalam hidupnya serta mempunyai sikap positif 

yang didasari keyakinan dan kemampuannya. 

Menurut Norman Vincent Peale, "seseorang pastilah tidak mungkin menjadi 

sungguh-sungguh berbahagia atau sukses tanpa memiliki rasa percaya diri yang 

mendasar. Rasa diri memang mutlak dibutuhkan agar bisa merasa bahagia dalam 

menjalani kehidupan." Kepercayaan diri merupakan suatu konsep yang menarik. 

Rasa diri yang sejati berarti memiliki beberapa hal yang meliputi integritas diri, 

wawasan pengetahuan, keberanian, sudut pandang yang luas dan harga diri yang 

positif. 
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Menurut Bandura seperti dikutip oleh Gagne dan Driscoll (1988: 70), seseorang 

yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung akan berhasil bagaimanapun 

kemampuan yang ia miliki. Sikap dimana seorang merasa yakin, percaya dapat 

berhasil mencapai sesuatu akan mempengaruhi mereka bertingkah laku untuk 

mencapai keberhasilan tersebut. Sikap ini akan mempengaruhi kinerja aktual 

seseorang, sehingga perbedaan dalam sikap ini menimbulkan perbedaan dalam 

kinerja (Permana dan Wibowo,2015). 

Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasa percaya diri merupakan sikap 

yang terpuji. Dengan percaya diri, peserta didik dapat yakin bahwa dirinya benar, kuat 

dan mampu dalam menghadapai masalah yang diberikan dalam proses pembelajaran 

maupun ketika belajar. Pengajar memiliki kewajiban menumbuhkan sikap percaya diri 

pada peserta didik, sehingga mereka merasa mampu dalam menghadapi persoalan 

yang diberikan atau ditemui dikehidupan nyata.  

4. Satisfaction 

Kepuasan adalah perasaan gembira, perasaan ini dapat positif timbul kalau orang 

mendapatkan penghargaan terhadap dirinya. Perasaan ini akan meningkat pada harga 

diri kelak. Selain itu, keberhasilan juga merupakan salah satu faktor kepuasan dan 

memudahkan orang untuk termotivasi melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang 

kali.  

Menurut Arthur S. Reber, dan Emiliy Reber, "satisfaction an emotional state 

produced by achieving some goal".  Kepuasan adalah suatu perasaan yang dihasilkan 

dari tercapainya citacita/ tujuan. Sedangkan menurut J. P. Chaplin, satisfaction 

merupakan keadaan kesenangan dan kesejahteraan, disebabkan karena orang telah 

mencapai satu tujuan atau sasaran (Permana dan Wibowo,2015).  

Menurut Keller berdasarkan teori kebanggaan, rasa puas dapat timbul dalam 

individu sendiri yang disebut kebanggaan instrinsik dimana individu merasa puas dan 

bangga telah berhasil mengerjakan, mencapai atau mendapat sesuatu. Kebanggaan 

dan rasa puas ini juga dapat timbul karena pengaruh dari luar individu, dari orang 

lain atau lingkungan yang disebut kebanggan ekstrinsik (Keller dan Kopp, 1987: 2-

9).  

Kepuasan merupakan salah satu faktor terpenting menumbuhkan sikap 

termotivasi. Dengan memiliki kepuasan, peserta didik dapat merasa tujuan yang 

diimpikan/dicita-citakan terpenuhi dengan usaha yang mereka lakukan sendiri.   
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Menurut angkowi, dkk (1997:30), Model pembelajaran yang mengembagkan ARCS 

ini memiliki kelebihan yakni 

1. Memberikan petunjuk, aktif dan memberi arahan tentang apa yang harus 

dilakukan oleh siswa. 

2. Cara penyajian materi dengan model ARCS ini bukan hanya dengan teori. yang 

penerapannya kurang menarik 

3. Model motivasi yang diperkuat oleh rancangan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. 

4. Penerapan model ARCS meningkatkan motivasi untuk mengulang kembali materi 

lainnya yang pada hakekatnya kurang menarik.  

5. Penilaiaan meneluruh terhadap kemampuan-kemampuan yang lebih dari satu 

karakteristik siswa agar stategi pembelajarannya lebih efektif. 

Pada umumnya, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan hasil motivasi 

belajar maupun berprestasi siswa, diantarnya : (1) adanya hasrat dan keinginan 

berhasil dalam menyelesaikan masalah, (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, (3) adanya harapan cita-cita masa depan, (4) adanya penghargaan dalam 

belajar, (5) adanya kegiatan menarik dalam belajar, (6) adanya lingkungan yang 

kondusif sehingga memungkinkan seseorang dapat belajar dengan baik (Uno, 

2010:31) 

2.4. Participatory design 

Metode Participatory design mulai diterapkan pada akhir tahun 1960 an di 

Skandinavia. Terdapat dua hal yang mendasari pemikiran metode tersebut. Pertama keinginan 

dapat berkomunikasi tentang sistem yang kompleks dan kedua  keinginan serikat butuh 

mendorong pekerja untuk memiliki control demokratis atas pekerjaan mereka (Sharp et al., 

2007, h.567). 

Sedangkan menurut Reich et al. (1996) dalam Demirbilek (1999), Participatory 

design merupakan kebalikan dari desain tradisional. Desain tradisional adalah dimana 

seorang perancang hanya menunjukkan keahliannya sendiri dalam menyelesaikan 

permasalahan yang didapatkan. Sedangkan pada participatory design, perancang diharapkan 

dapat mengakomodir keinginan user sepenuhnya melalui komunikasi yang baik. 

Participatory design merupakan suatu metode pendekatan desain dimana semua pihak yang 

terlibat bertindak secara aktif dalam proses dan prosedur desain.  
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Dengan begitu, participatory design merupakan salah satu teknik yang 

menitikberatkan pada user. Participatory design atau biasa disebut dengan desain partisipatif. 

Dalam teknik ini, semua yang dilakukan dalam proses desain serta pengembangan 

sistem/aplikasinya memiliki tujuan memenuhi kebutuhan user.  

 User dapat ikut andil dalam proses desain dari awal hingga akhir. Tingkat keterlibatan 

seorang user dapat diukur juga dari segi pasif maupu aktif. Pasif hanya sebatas tentang 

penginformasian pengembangan sistem/aplikasi sedangkan aktif, berperan sebagai pihat 

pengambil keputusan tertinggi.  

Suatu metode tidak sepenuhnya memiliki dampak positif saja, menurut Jones (1999) 

dalam Demirbilek (1999), terdapat beberapa dampak postif dan dampak negatif yang dapat 

terjadi jika menggunakan metode desain partisipatif. Kedua dampak tersebut dapat dilihat 

dalam Tabel 2. 1 Dampak Postif dan Dampak Negatif hasil keterlibatan pengguna dalam 

proses perancangan. 

Tabel 2. 1 Dampak Postif dan Dampak Negatif 

Dampak Postif Dampak Negatif 

 Menghindari kesahalan terlalu 

sering 

 Memakan waktu lebih banyak 

 Menambahkan sudut pandang 

yang berbeda 

 Menambahkan biaya operasional 

dalam pengerjaan 

 Kepemilikan desain diklaim 

pengguna 

 Kemungkinan desain kurang 

sempurna 

 Mengurangi biaya dengan 

mengurangi keinginan perubahan 

 Konflik kepentingan antara 

perancang dan pihak lain 

 Komponen pendidikan terpenuhi  Terlalu banyak sudut pandang, 

memperumit pengambilan 

keputusan. 

(Sumber : Jones (1999) dalam Demirbilek (1999)) 

2.5. Unity 

Unity3D merupakan tecknologi yang dibangun pada tahun2004 oleh David Helgason 

(CEO), Nicholas Francs (CCO), dan juga Joachim Ante (CTO). Menurut Faiztyan,dkk 

(2015), Unity adalah multiplatform game engine yang dikembangkan oleh Technologies. 

Unity sendiri mencakup game engine dan Integrated. Development Environment (IDE) dalam 
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bentuk satu paket. Unity dapat digunakan juga untuk membuat video game untuk website, 

desktop, berbagai macam konsol, dan juga perangkat bergerak.  

 

  Gambar 2. 2 Logo Unity 3D 

 (Sumber gambar : https://www.newgenapps.com)  

 

 Pada gambar Gambar 2. 3 Logo Unity 3D merupakan llogo dari Unity 3D. seperti 

yang disebutkan pada paragraph sebelumnya, Unity merupakan teknologi pembuat game 

yang bias digunakan pada platform-platform seperti computer windows, linux, Symbian, 

android, iPhone, PS3, X-box dan lain sebagainya. Berbagai fitur yang ditawarkan oleh Unity 

diantaranya In-built Randering, Scripting, Asset Tracking, Asset Store,Physics.  

Unity 3D juga lebih memfokuskan pada asset daripada kode, dimana fokusnya adalah 

bagaimana meletakkan asset dalam ruang 3D atau 2D. Bagian projects meliputi semua 

elemen dalam game yang dibuat, seperti models, scripts, levels, menu. Setiap project terdiri 

dari satu atau lebih scenes. Satu buah scene mewakili satu level atau tampilan dalam suatu 

game. Game object adalah bagian terpenting di Unity 3D. Game object adalah container 

untuk menampung fungsionalitas yang disebut komponen. Game object biasanya terdiri dari 

lebih dari satu komponen. Komponen adalah komponen pembangun dari Game Object, 

dimana tanpa komponen, maka Game object tidak akan berarti apapun. Komponen 

merepresentasikan entity, material data, script, dan lain-lain. Komponen selalu terpasang di 

Game object, tidak bisa berdiri sendiri. Terdiri dari material, texture, audio files, maupun 

prefab. Prefab adalah asset yang sudah didefinisikan menjadi template. Ketika anda 

meletekkan prefab kedalam scene, maka anda sama dengan melakukan proses instantiasi. 

(Ratno, 2012). 

 

https://www.newgenapps.com/

