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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah pelajaran mengenai masyarakat 

yang diberikan kepada peserta didik dimulai dari jenjang pendidikan 

dasar.Disiplin IPS merupakan kajian yang bersifat praktis.Bahan-bahan 

pelajaran IPS dipadu dari berbagai unsur yang diambil dari berbagai disiplin 

ilmu-ilmu sosial (social sciences). Gambaran tentang hubungan IPS dari 

berbagai unsur atau aspek kemasyarakatan dalam IPS disajikan secara 

terintregasi atau terpadu. 

Dengan diberikannya mata pelajaran IPS pada jenjang sekolah dasar 

diharapkan siswa memiliki kemampuan-kemampuan sosial seperti yang 

tercantum dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS SD. Siswa 

perlu memahami IPS dengan baik. Pemahaman siswa ini dapat dilihat dalam 

nilai hasil belajar mereka, yakni tercapai tidaknya KKM yang sudah 

ditetapkan dan ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Agar 

pemahaman siswa dapat bertahan lama maka dalam pembelajaran IPS perlu 

diupayakan suasana belajar yang aktif. 

Salah satu tantangan mendasar mengajarkan IPS dewasa ini adalah 

cepat berubahnya lingkungan sosial budaya sebagai kajian materi IPS itu 

sendiri. Mata pelajaran IPS seharusnya tidak hanya dilakukan dengan ceramah 

namun bisa memanfaatkan media pembelajaran, sehingga peserta didik 

mendapatkan inovasi baru dalam pembelajaran IPS. Memahami IPS akan 

membimbing peserta didik menghadapi masalah sosial yang terjadi dengan 
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lebih arif dan bijaksana. Menghadapi tantangan perubahan seperti ini, guru 

yang harus memandu peserta didik membuka pengetahuan sosialnya. Guru 

juga dituntut profesional, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, 

tetapi bisa menjadi pembimbing bagi peserta didik dalam mengembangkan 

pengetahuannya dan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, dan 

berinovasi. 

Menurut Mujiono (1994:31) dalam proses belajar mengajar ada empat 

komponen penting yang berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa, yaitu 

bahan belajar, suasana belajar, media dan sumber belajar, serta guru sebagai 

subyek pembelajaran. Komponen-komponen tersebut sangat penting dalam 

proses pembelajaran, sehingga jika salah satu atau lebih dari komponen 

tersebut melemah maka dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran 

yang optimal.  

Lingkungan merupakan suatu bahan belajar yang memiliki banyak 

manfaat. Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dengan efisien dapat 

menghasilkan suatu produk pengajaran yang memiliki tingkat edukasi yang 

tinggi. Namun, fenomena kurang memanfaatkan fasilitas dan lingkungan 

sering terjadi di sekolah, para guru pada umumnya melakukan proses belajar 

dikelas dengan pemberian materi-materi secara abstrak yang tidak 

diperbanyak dengan interaksi. Jika diamati, banyak sekali lingkungan sekitar 

sekolah yang dapat dimanfaatkan misalnya pohon, tiang bendera, bahan-bahan 

bekas, dan sebagainya. 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar menuntut peran aktif dari 

para guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai 
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dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

Penggunaan media atau alat peraga sangat membantu aktivitas pembelajaran, 

baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Terutama membantu peningkatan 

prestasi belajar siswa dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Faktor yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran 

adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajarannya, karena media pembelajaran merupakan perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi yang baik dan menyenangkan antara guru 

dengan siswanya. Semangat belajar siswa akan muncul ketika suasana begitu 

menyenangkan dan belajar akan efektif bila seseorang dalam keadaan gembira 

dalam belajar. Kemampuan guru dalam merancang dan menerapkan media 

pembelajaranlah yang merupakan kunci dari keberhasilan proses pembelajaran 

yang menyenangkan. 

Media sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran dan sumber 

belajar yang digunakan dalam pembelajaran dipilih atas dasar tujuan dan 

bahan pelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu guru sebagai subyek 

pembelajaran harus dapat memilih dan memilah media dan sumber belajar 

yang tepat sehingga bahan pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan 

baik oleh siswa. Pemakaian media dan sumber belajar harus dilandaskan pada 

pertimbangan untuk menempatkan siswa sebagai subyek belajar yang tidak 

hanya menerima materi yang disampaikan guru atau sebagai siswa pasif saat 

belajar di dalam kelas. Namun guru harus menempatkan siswa dengan 
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kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki, baik kemampuan individu 

maupun kelompok. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas 

V SDN Sisir 05 dan SDN 01 Batu, permasalahan ini muncul akibatterlalu 

banyak materi yang harus diingat sehingga mereka sukar mengingat.Media 

yang digunakan pada kelas V dalam pembelajaran Proklamasi di 

sekolahadalah berupa media gambar tokoh pahlawan, belum ada inovasi baru 

penggunaan media yang lebih atraktif.Penggunaan media jugahanya berfungsi 

sebagai penguat materi, sehingga belum bisa dikatakan efektif. Dalam 

pelaksanaannya di kelas, kebanyakan guru bercerita dan siswa mendapat tugas 

merangkum materi dari buku panduan.  

Pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai dan analisis siswa 

terhadap masalah sosial sehingga siswa peka dan mampu mengatasi masalah 

sosial yang di dalam kehidupan bermasyarakat.Pembelajaran IPS memiliki 

tujuan agar peserta didik mampu memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis dalam kehidupan sosial serta mampu mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.Tujuan 

pembelajaran ini tercantum pada standar kompetensi IPS kelas V yakni 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kompetensi dasar yang 

termuat di dalamnya yaitu  menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 
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dalam mempersiapkan kemerdekaaan serta menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Muatan isi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

tercantum yakni diharapkan siswa dapat mampu menghargai peranan tokoh 

pahlawan yang telah mempersiapkan dan mempertahankan Kemerdekaan 

yang telah diperoleh para pahlawan. Hal ini dapat menumbuhkan rasa 

nasionalisme dan patriotisme pada diri siswa, sehingga di masa yang akan 

datang siswa akan mampu menjaga banngsa Indonesia dan siap menghadapi 

tantangan beratkarena kehidupan masyarakat global selalu mengalami 

perubahan setiap saat. 

Materi yang harus dipelajari sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar  yang telah dijelaskan adalah Proklamasi Kemerdekaan 

RI.Dalam materinya tercantum bagaimana persiapan para tokoh proklamasi 

dalam menyusun atau menyiapkan hal-hal untuk mendapatkan kemerdekaan 

Indonesiahingga pembentukan perangkat kelengkapan negara agar bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang tangguh.Dari materi ini diharpkan siswa dapat 

menghargai jasa pahlawan dengan melakukan hal-hal positif yang dapat 

menjaga martabat bangsa dan menerapkan sikap para pahlawan dalam 

kehidupan sehari-hari.Media yang relevan diterapkan dalam materi ini adalah 

media yang dapat membantu siswa mudah dalam mencerna dan mengingat 

materi yang disampaikan. Contohnya adalah media berupa gambar, video, 

slide, dan lain lain.  

Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan 

hasil belajar siswa kelas V pada materi Proklamasi Kemerdekaan RI banyak 
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siswa yang tidak mencapai nilai ketuntasan belajar yang telah ditetapkan yaitu 

sekitar 55% siswa dalam kelas yang hanya bisa mencapai KKM yang 

ditentukan. Penyebabnya adalah siswa kurang tertarik dan kurang perhatian 

dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung.Materi yang 

disampaikan tidak dapat diserap dengan baik karena terlalu banyak materi 

yang harus dihafalkan dan media yang digunakan kurang menarik.Dengan 

ditemukannya situasi tersebut jadi sangat diperlukan adanya inovasi baru 

dalam pengembangan media pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

IPS. 

Pada dasarnya siswa sekolah dasar senang sekali bermain, 

mengembangkan konsep-konsep yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini berdasarkan teori dari Elizabeth B. Hurlock (1980) menyatakan bahwa 

siswa sekolah dasar senang bermain karena bermain, bergerak, bekerja dalam 

kelompok, dan memperagakan sesuatu secara langsung merupakan kebutuhan 

peserta didik untuk perkembangan psikososialnya. Selain itu perkembangan 

individu harus sejalan dengan perkembangan aspek psikis, moral, dan sosial. 

Kurangnya pemanfaatan media ketika proses pembelajaran, mengakibatkan 

siswa kurang memiliki semangat untuk belajar dan kurang memperhatikan 

penjelasan guru. Oleh sebab itu supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan 

baik dan siswa  memiliki semangat untuk belajar, perlu adanya pengembangan 

media yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. 

Media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yaitu 

media pembelajaran “Game Edukatif Proklamasi”. Pengembangan media 

yang berbentuk game atau permainan dibuat berdasarkan hasil observasi 
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ditemukan bahwa minat siswa dalam penerapan media pembelajaran yang 

tidak berbasis IT, mereka juga  tertarik dengan pembelajaran yang berbasis IT. 

Oleh karena itu peneliti memiliki inisiatif untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbentuk game atau permainan agar siswa lebih tertarik dan 

dapat dengan mudah memahami materi dalam pembelajaran IPS. Media 

pembelajaran ini sesuai untuk siswa kelas V SD. Dengan menggunakan media 

ini siswa dapat belajar tentang Proklamasi Kemerdekaan RI. Melalui 

pengembangan media game edukatif Proklamasi ini, siswa akan lebih mudah 

menghafal dan memahami peristiwa dan tokoh sekitar Proklamasi 

Kemerdekaan RI. Siswa juga dapat menggunakan media ini sesuai dengan 

langkah-langkah penggunaan dari media game edukatif Proklamasi. 

Pengembangan media game edukatif Proklamasi ini diharapkan dapat 

memberi kemudahan pada siswa dalam mengingat peristiwa-peristiwa dan 

tokoh-tokoh pahlawan sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI, sehingga mereka 

dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang diberikan 

guru.Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian 

tentang ”Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukatif Proklamasi 

dengan Menggunakan Adobe Flash CS5 untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana produk media pembelajaran game edukatif Proklamasi 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas 

V sekolah dasar? 
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1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menghasilkan produk media game edukatif Proklamasi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas V 

sekolah dasar. 

1.4 Spesifik Produk yang Diharapkan 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa media pembelajaran Game 

Edukatif  Proklamasi. Media digunakan pada mata pelajaran IPS siswa kelas 

V Sekolah Dasar. Media game edukatif proklamasi merupakan media berbasis 

IT (Information Technology) yang menggunakan software Adobe Flash CS5 

dengan mengusung konsep petualangan proklamasi. Pemilihan software 

Adobe Flash CS5 karena Adobe Flash CS5 digunakan untuk membuat gambar 

vector maupun animasi gambar tertentu. Adobe Flash merupakan software 

yang mampu menghasilkan presentasi, game, film, CD interaktif maupun CD 

pembelajaran, serta untuk membuat situs web yang interaktif. Adobe Flash 

dapat menggabungkan beberapa unsur seperti animasi, suara, video, dan lain 

sebagainya dalam 1 projek.   

Game edukatif proklamasi dikemas dalam bentuk aplikasi yang dapat 

dibuka di komputer maupun laptop yang dapat diinstal melalui CD. Game 

edukatif proklamasi memiliki tampilan nuansa proklamasi. Pada halaman awal 

dibuka dengan judul dari game ini kemudian dilanjutkan dengan tampilan 

yang terdapat 1 kotak “masukkan nama kamu” yang harus diisi pemain 

sebelum memulai permainan. Selain kotak “masukkan nama kamu” terdapat 

.button atau tombol “mulai” dan tombol “cara bermain” . Setelah pemain 
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memilih tombol “mulai” secara otomatis terdapat tampilan 10 posko gubuk 

yang dilatarbelakangi dengan gambar peta Indonesia berwarna merah dan 

putih.Pada sisi kiri dari posko gubuk tersebut terdapat 1 tokoh yang menjadi 

icon dari game ini.Tokoh tersebut adalah yang memerankan karakter Musa 

dalam film animasi Battle of Surabaya. 

Alur dari permainan ini adalah tokoh Musamelakukan petualangan 

menjelajahi nusantara yang memiliki 10 posko.Dalam poskonya berisi 1 video 

dan beberapa soal sebagai evaluasi.Video yang ditayangkan berisi materi 

tentang Proklamasi dari persiapan sebelum Proklamasi hingga pembentukan 

perangkat kelengkapan negara.Disini Musa harus benar-benar mengamati 

video atau gambar yang ditayangkan, supaya Musa bisa menjawab pertanyaan 

yang ada setelah penayangan video tersebut.Isi pertanyaan sesuai dengan isi 

video yang sudah ditayangkan tadi. Pertanyaan yang diberikan berupa pilihan 

ganda, dimana jika Musa menjawab dengan benar akan mendapatkan skor 5, 

jika Musa menjawab kurang tepat akan mendapatkan skor 0 yang nantinya 

total skor akan muncul di akhir permainan. 

1.5 Manfaat Penelitian dan Pengembangan 

Secara teoritis manfaat penelitian dan pengembangan Game Edukatif 

Proklamasi adalah sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat pengembangandan 

penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Guru, penelitian pengembangan media ini dapat menjadi salah 

satu inovasi baru dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran.Selain 
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itu, guru juga dapat lebih mengeksplorasi kreatifitasnya dalam 

penggunaan media pembelajaranGame Edukatif Proklamasi. 

b. Bagi Siswa, dengan adanya hasil penelitian ini siswa akan dimudahkan 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta siswa dapat memahami 

materi dengan lebih mudah. Selain itu siswa dapat turut serta lebih 

aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

c. Bagi Sekolah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan sekolah 

dapat memiliki mutu atau kualitas pembelajaran yang semakin baik, 

sehingga dapat dijadikan suatu acuan untuk lebih mengembangkan  

kualitas pendidik maupun pembelajaran yang lebih baik. 

d. Bagi Peneliti, penelitian pengembangan ini dapat memberikan 

pengalaman dan pengetahuan kepada peneliti dalam mengembangkan 

media pembelajaranGame Edukatif Proklamasi. 

1.6 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan media pembelajaran game 

edukatif Proklamasiantara lain: 

a. Media pembelajaran ini digunakan pada siswa kelas V sekolah dasar 

pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan RI 

kompetensi dasar menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

b. Pengembangan media pembelajaran yang dibuat hanya sampai pada 

tahap ke sembilan yaitu revisi produk yang akan di ujicobakan di SDN 

Sisir 05 dan SDN Sisir 01 Batu. 
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c. Media ini dibuat dalam bentuk aplikasi game berbasis Adobe Flash 

CS5, yakni guru dan siswa dapat mengoperasikan media ini 

menggunakan komputer ataupun laptop. 

1.7 Definisi Istilah  

a. Game Edukatif 

Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik  

disajikan dalam bentuk multimedia yang dibuat dengan desain yang 

menarik agar pemain bisa mendapatkan suatu kepuasan batin. Game 

edukatif dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat pendidikan untuk 

belajar mengenal warna, angka dan huruf, matematika, hingga belajar 

bahasa asing.  

b. Game Edukatif Proklamasi 

Proklamasiadalah peristiwa yang menandakan bangsa Indonesia telah 

terlepas dari penjajahan oleh bangsa asing yang merampas hak 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Game ini berisi tentang peristiwa dan 

tokoh-tokoh sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI. Game Edukatif 

Proklamasi adalah sebuah game atau permainan yang mengusung tema 

petualangan proklamasi yang dilakukan oleh satu karakter yang 

bernama Musa dimana karakter tersebut melakukan petualangan 

menjelajahi nusantara yang memiliki 10 posko. Musa harus 

menyelesaikan misi yang ada di dalam posko tersebut agar ia bisa 

keluar dari posko yang ia masuki sehingga ia dapat melanjutkan 

perjalanan ke posko berikutnya. 
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c. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 

mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. 

Dalam hal ini, media belajar yang dimaksud adalah berbagai alat dan 

bahan yang bisa digunakan untuk membantu dalam penyampaian 

materi pembelajaran. 

 

 

 

 




