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Abstract: Mathematics is a subject that all children take in school. The awareness of the importance of Math
encourage educators to introduce this subject to young children sicne an early age. The basic problem faced by
educator is there are many student that always moaned when their teacher start to teach Math. By this problem,
educatorais expected to take the best way to encourage their young learner to learn Math and create an interactive
and attractive classroom. People are now living in the information age. Information technology, especially computer
technology are becoming increasingly. Using computer and educational game as a tool in teaching learning process
will give a new experience for young children. Basically, children will be more interesting in learning with
something challenging and attracting. The purposeof this research istodeterminewhetherthere is an influence on
students’ evaluation between teaching learning process using paper and educational game as an instructional media.
In doing this research, the writers give two kinds of test to the student to collect the data. From the data collected can
be seen that there is no significant differences between those two method.
Keywords: Mathematics, Educational Game, Computer, RekenTest
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Sebagian besar sekolah saat ini sepertinya
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Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngagel Rejo II/397
Surabaya pada siswa kelas III dengan jumlah siswa 35
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dengan menggunakan game edukatif di komputer

anak. Waktu yang digunakan selama melakukan
penelitian ini adalah 13 kali pertemuan.

terhadap hasil belajar siswa kelas III sekolah dasar
khususnya untuk mata pelajaran Matematika sistem
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berasal dari hasil (nilai) siswa kelas III dalam
mengerjakan soal yang diberikan.
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yang tersedia secara gratis di internet. Game ini
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diberikan. Dengan demikian guru dapat melihat
sampai sejauh mana kemampuan siswaterhadap soal
yang diberikan.

Melalui sistem pembelajaran

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan selama 13 (tigabelas)
kali pertemuan dengan memberikan soal matematika
operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian
dan pembagian) kepada siswa sekolah dasar kelas III.
Masing-masing siswa diberi soal dengan materi yang
sama yang terdiri dari 2 (dua) tingkat kesulitan. Jenis
atau tipe soal yang diberikan adalah sebagai berikut :
1.

Soal dengan menggunakan media game edukatif
RekenTest
a.

Level 1 yaitu soal Matematika yang memuat
operasi hitung penjumlahan, pengurangan,
perkalian,
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pembagian,
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penjumlahan dan pengurangan, campuran

dengan menggunakan media game edukatif terhadap
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Rata-rata
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edukatif RekenTest mengajak siswa untuk secara
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secara langsung mengerjakan soal yang disajikan oleh

langsung berinteraksi dengan komputer, bagi
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Hasil dan Pembahasan
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa

tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat

komputer,

dia

akan

sedikit

jawaban pada lembar jawaban di komputer, hal
ini yang menyebabkan rata-rata nilai dengan
menggunakan komputer lebih rendah dibanding
dengan menggunakan media kertas.

atau mengetahui adanya pengaruh antara pembelajaran
Matematika dengan menggunakan media kertas dan

Sebagai saran, untuk memberikan suasana
belajar yang menarik dan menghindarkan siswa dari

SNASTI 2012, LL - 35
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dengan komputer.
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