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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran tematik adalah pendekatan integrasi secara alami yang 

menghubungkan fakta dan ide melalui jaringan tema yang berhubungan 

dengan lingkungan tempat tinggal siswa (Ain & Maris, 2013:317). Pada 

pembelajaran tematik, mata pelajaran yang diintegrasikan sebaiknya tidak 

tampak, sehingga antara mata pelajaran satu dengan lainnya seperti 

melebur. Pada jenjang sekolah dasar pembelajaran tematik dilaksanakan 

dari kelas I – VI dimana setiap jenjang terdapat tema yang berbeda beda 

sesuai kebutuhan.  

Pembelajaran dengan pendekatan tematik ini terdapat beberapa mata 

pelajaran yang dapat diintegrasikan. Mata pelajaran tersebut antara lain, 

Bahasa Indonesia, matematika, PPkn, IPA, IPS, Pendidikan jasmani dan 

olahraga dan kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya. Dalam pembelajaran 

tematik terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia materi kalimat perintah 

dan matematika pada materi membandingkan bilangan. Pembelajaran ini 

dapat menggunakan prinsip bermain sambil belajar sesuai dengan 

karakteristik pembelajaran tematik. Bermain adalah kegiatan utama, namun 

di dalam bermain tersebut anak mendapat hal baru baik pengalaman 

maupun pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Selain 

menggunakan prinsip bermain sambil belajar peran media pembelajaran 

sangat penting dalam proses pembelajaran dikelas.
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Pada kurikulum 2013 di pembelajaran tematik, kedudukan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai penghela mata pelajaran lain 

dan sebagai alat untuk komunikasi. Penghela disini dimaksudkan 

dikarenakan Bahasa Indonesia sebagai pengantar dan pengikat mata 

pelajaran lain. Hal ini karena Bahasa Indonesia bisa sebagai media yang 

mendistribusikan satu topik ke topik yang lain. Oleh karena itu materi 

bahasa indonesia merupakan salah satu mata pelajaran inti yg dapat 

diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran lain. 

Materi pada bahasa Indonesia ditekankan pada kompetensi 

berbahasa sebagai alat untuk komunikasi untuk mengungkapkan 

gagasan serta pengetahuan. Mata pelajaran bahasa Indonesia 

membiasakan siswa untuk membaca dan memahami makna teks, 

meringkas, serta menyajikan ulang dengan menggunakan Bahasa 

sendiri, Mata pelajaran Bahasa Indonesia membiasakan siswa untuk 

menyusun teks yang sistematis, logis, dan efektif melalui latihan 

menyusun teks, Mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenalkan aturan 

aturan teks yang sesuai, agar tidak rancu dalam penyusunan. Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia membiasakan untuk mengekspresikan 

dirinya dan pengetahuannya menggunakan Bahasa yang meyakinkan 

dan spontan. Sedangkan kedudukan mata pelajaran matematika pada 

kurikulum 2013 di pembelajaran tematik adalah, mata pelajaran 

matematika memulai pengamatan dari hal konkret, semi konkret, dan 
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berakhir ke abstrak. Mata pelajaran matematika dirancang agar siswa 

berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diajukan. 

Pada Pembelajaran diperlukan beberapa komponen agar 

pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Komponen yang 

diperlukan yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, peserta 

didik, pendidik, dan lingkungan belajar. Dari 8 komponen tersebut, 

media pembelajaran adalah salah satu komponen penting. Melalui 

sebuah media pembelajaran, siswa dapat terbantu dalam memahami 

materi diatas. Sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

Media pembelajaran adalah salah satu alat untuk membantu guru 

dalam menyampaikan materi. Menurut Dwi (2014:48) Media 

pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar dan 

menambah informasi baru pada diri siswa. Oleh sebab itu, diperlukan 

media pembelajaran guna membantu  siswa dalam memahami materi  

sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Penggunaan media sendiri 

harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa dan sekolah. Guru 

harus mampu memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan sekolah 

maupun siswa. Media dibedakan dalam beberapa kategori, salah satunya 

berdasarkan jenis. Media pembelajaran menurut jenisnya dibedakan 
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menjadi 2 yakni alat peraga dan media TIK (Dwi, 2014). Jenis media 

TIK salah satunya adalah media audio visual atau biasa disebut media 

interaktif. Media interaktif adalah media yang akan dikembangkan 

dalam penelitian ini. 

Media interaktif adalah media yang perlu dikembangkan di era 

serba digital ini. Media interaktif adalah segala sesuatu yang 

menyangkut softwere maupun hardwere yang dapat digunakan sebagai 

perantara untuk menyampaikan isi materi ajar yang dapat memberikan 

respon balik terhadap pengguna media tersebut (Arrosyida & Suprapto, 

2012:3). Oleh sebab itu media interaktif ini perlu dikembangkan di 

jenjang sekolah dasar. Media interaktif dapat berbentuk audio, visual, 

maupun audiovisual yang dapat menstimulus siswa untuk 

mempermudah siswa menerima dan memahami materi dengan cara yang 

menarik dan menyenangkan. 

Dengan demikian, guna mengoptimalkan sarana dan prasarana 

Laptop, LCD, dan proyektor, maka perlu dilakukan pengembangan 

media berbasis multimedia interaktif. Media interaktif dapat berupa 

game edukasi yang menarik dan menyenangkan yang dapat menarik 

perhatian siswa dalam menerima materi. Media game interaktif bisa 

dikembangkan melalui teknologi yang berkembang saat ini yakni 

melalui PC yang dikemas dalam game edukatif. 

Game edukatif juga dapat berarti sebuah bentuk kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan dari cara atau 
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alat pendidikan yang digunakan dalam kegiatan bermain (Ismail, dalam 

Education Games, 2006). Game-game edukasi sudah ada sejak lama, 

hanya saja masyarakat kurang mengetahui tentang game edukasi, 

sehingga perlu adanya pengenalan pengenalan melalui proses 

pembelajaran agar dapat mengenalkan bagaimana kita bisa bermain 

game dan juga sekaligus belajar.  

Menurut hasil observasi yang dilakukan di SDN Kauman 1 

Malang, penerapan pembelajaran tematik sudah berjalan dengan baik. 

Baik dari guru dan siswa tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. 

Sarana dan prasarana cukup mendukung untuk terlaksananya 

pembelajaran tematik. Hanya saja, pemanfaatan baik sarana maupun 

prasarana belum bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga sarana yang 

tersedia seperti Laptop ,LCD, proyektor belum dimanfaatkan dengan 

baik dan maksimal. Laptop , LCD, dan proyektor didalam kelas hanya 

digunakan untuk membuka materi, slide PPT, dan Video. Hal ini 

terbatasnya kemampuan guru dalam penggunaannya.  

Menurut hasil wawancara dengan guru kelas, untuk kemampuan 

siswa kelas 1 dalam menyusun kalimat sudah baik, tetapi dalam 

penyampaian materi kalimat petunjuk belum terdapat media yang kelak 

menunjang pembelajaran (Wawancara, 30 November 2017). Dalam hal 

wawancara dengan siswa, semua siswa kelas 1 SD Kauman 1 di 

kegiatan sehari hari sudah tidak asing terhadap penggunaan PC sehingga 

penggunaan PC dalam pembelajaran perlu dicoba untuk agar mendapat 
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hal dan pengalaman baru dalam pembelajaran. Siswa kelas 1c SDN 

Kauman 1 Malang hampir semua gemar bermain game pada waktu 

liburan, sehingga guru dapat menggunakan game edukasi dalam proses 

pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran berupa game edukasi pada 

pembelajaran perlu dikembangkan pada era yang semakin canggih ini. 

Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy 

menuturkan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu aspek 

penting dalam mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. Media 

pembelajaran memiliki peran yang cukup penting dalam memajukan 

dunia pendidikan (kemendikbud.go.id, 2017). Dengan melihat berbagai 

game yang berkembang saat saat ini  para pendidik harus bisa 

memanfaatkan apa yang disukai siswa yaitu game.  

Game bakwan adalah salah satu inovasi game edukasi berbasis 

multimedia interaktif yang akan dikembangkan melalui softwere game 

maker adobe flash yang menggabungkan audio dan visual. Game 

bakwan dikembangkan untuk jenjang kelas 1 sekolah dasar yang 

digunakan pada tema 7 subtema 5 pembelajaran 2. Materi yang dicakup 

pada pembelajaran 5 yakni bahasa indonesia kalimat pemberitahuan dan 

matematika membandingkan bilangan 41 – 99 dari konkret ke abstrak. 

Game ini dikembangkan karena adanya sarana prasarana yang belum 

dimanfaatkan dengan baik. Diharapkan dengan dikembangkannya game 
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bakwan dapat memberikan pembelajaran yang lebih berkesan dan 

bermakna. 

Penelitian relevan yang dilakukan Ghea Putri Rahma (2012) 

tentang “Pengembangan Game Edukasi Pegenalan Nama Hewan Dalam 

Bahasa Inggris Sebagai Media Pembelajaran Siswa SD berbasis 

Multimedia Interaktif”. Dari hasil penelitian diketahui penggunaan game 

edukasi pada siswa kelas IV SD materi bahasa inggris mengenal hewan 

layak digunakan serta mendapatkan 3.07 dengan kategori baik melalui 

hasil uji responden siswa.  

Penelitian yang relevan dalam penggunaan media game edukasi 

juga dilakukan oleh Samsul Munawar Habibi (2015) tentang 

“Pengembangan Softwere Game Edukasi Dalam Pembelajaran Salat di 

SD Nadhatul Ulama Sleman Yogyakarta”. Dimana hasil Penelitian 

tersebut oleh ahli media mendapatkan skor 310 dari maksimal skor 320 

dengan presentase keidealan 96,8%, sehingga game edukasi tersebut 

dinyatakan layak digunakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Latifa Arina Rizqi tentang 

“Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis Macromedia 

Flash Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kompetensi 

Dasar Kejuruan Kelas X Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan 

SMKN 2 Depok” mendapatkan hasil peningkatan rata rata kelas 

eksperimen sebesar 37,66 setelah melakukan treatment dengan 

menggunakan multimedia interaktif berbasis macromedia flash. 
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Dari pengalaman tersebut ditawarkan sebuah media yang telah 

dikembangkan yakni media game edukasi bakwan (Tebak hewan). 

Media tersebut digunakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan 

matematika pada pada kelas 1 materi menyusun kalimat pemberitahuan 

dengan topik agar berhati hati dengan hewan buas pada Tema 7 Subtema 

2 Pembelajaran 5. Penggunaan media tersebut diharapkan memberi 

sebuah inovasi baru untuk siswa. Dengan media tersebut diharapkan 

siswa lebih bersemangat serta dapat memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi menyusun kalimat pemberitahuan dan membandingkan 

2 bilangan. Media tersebut diharapkan dapat meminimalisir kejenuhan 

yang sering terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.  

Maka dari itu, diperlukan pengembangan media yang dapat 

memanfaatkan sarana yang telah disediakan. Penelitian pengembangan 

media tersebut berupa “pengembangan media game bakwan berbasis 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik siswa kelas 1 sekolah 

dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, dapat di ambil rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengembangan media game bakwan berbasis 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik siswa kelas I 

sekolah dasar ?  
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C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

 Tujuan pengembangan media pembelajaran ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan proses pengembangan media game bakwan 

berbasis multimedia interaktif pada pembelajaran tematik siswa 

kelas I sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk 

1. Konten Produk 

Game edukasi ini dirancang untuk materi Bahasa Indonesia. 

Game ini dikembangkan untuk jenjang kelas 1 sekolah dasar. Tema 

yang diangat untuk pengembangan game ini adalah Tema 7 subtema 2 

pembelajaran pembelajaran 5. Topik yang diangkat mengenai aturan 

dirumah dan  menyusun kalimat Pemberitahuan dengan topik “hati- hati 

dengan hewan buas”. Adapun sebagi berikut : 

a. Kompetensi Inti : 

1) Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli,dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 

3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
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4) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar : 

Bahasa Indonesia :  

3.8 Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, 

tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan 

petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang 

santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata 

bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikkan ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan 

maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, 

perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan 

bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

kosakata bahasa daerah. 

Matematika : 

3.3 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan   

menggunakan kumpulan benda konkret. 

4.3  Mengurutkan sampai dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang 

dari, atau sama dengan (41-99). 

c. Indikator : 

 Bahasa Indonesia :  
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   3.8.1 Menyusun ungkapan pemberitahuan kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang dibantu dengan kosa 

kata bahasa daerah. 

4.8.1 Mempraktikkan ungkapan pemberitahuan kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang dibantu dengan kosa 

kata bahasa daerah. 

Matematika 

3.3.1 Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan 

menggunakan kumpulan benda konkret. 

4.3.1 Mengurutkan saampai dua bilangan dengan istilah lebih dari, 

kurang dari, atau sama dengan (41-99). 

d. Tujuan : 

Bahasa Indonesia :  

1. Melalui permainan game bakwan siswa mampu menyusun ungkapan 

pemberitahuan menggunakan bahasa lisan dengan baik dan benar. 

2. Melalui kegiatan presentasi siswa mampu mempraktikkan ungkapan 

petunjuk menggunakan bahasa lisan dengan baik dan benar. 

Matematika : 

1. Melalui game bakwan siswa mampu membandingkan dua bilangan 

sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan gambar hewan 

dengan baik dan benar. 

2. Melalui kegiatan menjawab soal siswa membandingkan dua bilangan 

dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan (41-99) 
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e. Materi : 

 Bahasa Indonesia : Kalimat pemberitahuan. 

 Matematika : membandingkan dua bilangan. 

2. Konstruk Produk  

a. Produk berupa media pembelajaran yang dikembangkan adalah 

sebuah media perangkat lunak (softwere) berupa game. 

b. Dalam game edukasi ini terdapat 2 karakter atau maskot yang akan 

membimbing siswa mengoperasikan game edukasi ini. Maskot 

tersebut adalah anak ayam dan anak sekolah. 

c. Game ini dibuat menggunakan aplikasi game maker yakni Adobe 

Flash Player. 

d. Game ini akan dikemas dalam CD room. 

e. Media ini berisikan sebagai berikut: 

1. Judul game dan menu start untuk memulai game. 

2. Pemberitahuan mengenai game bakwan. 

3. Keterangan mengenai SK, KD, dan Indikator materi yang akan 

dibelajarkan. 

4. Matei game bakwan berupa dubbing disertai tulisan dan gambar. 

5. Kategori game. Dalam game ini terdapat 3 kategori yakni (1) Tebak 

Hewan, (2) Menyusun Kalimat Pemberitahuan, dan (3) 

Membandingkan bilangan, dimana ketiga kategori tersebut hanya 

terbatas pada topik hewan disekitarku yakni hewan buas dan jinak. 
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6. Tutorial kategori game pertama yakni tebak gambar dengan topik 

hewan buasa atau hewan jinak. Dalam slide ini terdapat bermacam 

macam gambar hewan buas dan jinak. Setiap gambar juga dilengkapi 

suara hewan sesuai gambar. Tepat dibawa gambar gambar tersebut 

terdapat 2 kotak, yakni kotak bertuliskan buas dan jinak. Siswa 

menebak apakah gambar tersebut termasuk hewan buas dan jinak. 

Jika jawaban siswa benar, maka akan terdengan bunyi tanda kebaran. 

Sebaliknya, jika siswa salah memilih tanda maka akan terdengar 

bunyi atau tanda bahwa jawaban salah. 

7. Game kategori pertama yakni tebak gambar dengan topik hewan 

buasa atau hewan jinak. 

8. Tutorial kategori game menyusun kalimat.Dalam kategori ini 

terdapat kotak kotak kata yang sudah diacak kemudian siswa diminta 

menyusun kotak kotak kata yang telah diacak menjadi kalimat 

pemberitahuan dengan topik agar hati hati dengan hewan buas. Jika 

benar dalam menyusun kalimat tersebut, maka akan keluar tanda 

ceklis yang menandakan jawaban benar. 

9. Game kategori kedua menyusun kalimat. 

10. Pembetulan susunan kalimat jika jawaban salah. 

11. Tutorial kategori game membandingkan 2 bilangan dengan gambar 

hewan hewan. Siswa diminta menjawab apakah bilangan pertama 

lebih kecil, besar, atau sama dengan bilangan berikutnya.  

12. Game kategori Membandingkan 2 bilangan. 
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13. Pembetulan jawaban kategori membandingkan jika jawaban salah. 

f. Game di beri backsound untuk agar menambah ketertarikan siswa 

dalam penggunaan game 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

 Pengembangan media game bakwan ini penting untuk 

inovasi pengembangan media di bidang multimedia interaktif sehingga 

memudahkan guru untuk memberikan suatu pembelajaran dengan cara 

yang menyenangkan dan menarik. Penelitian pengembangan media 

game bakwan ini juga penting karena tersedianya sarana prasarana yang 

memadai tetapi belum bisa manfaatkan dengan baik. Sehingga peneliti 

ingin menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan sesuai 

dengan konsisi siswa dan lingkungannya. Pengembangan media game 

bakwan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi melalui cara bermain dan belajar dengan cara yang 

menyenangkan. 

F. Asumsi & Batasan Penelitian dan pengembangan 

1. Asusmsi Penelitian dan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, media game bakwan dapat dikembangkan 

dengan adanya beberapa asumsi, yakni : 

a. Terdapat sarana PC, LCD, dan Proyektor didalam kelas untuk 

menunjang jalannya media game edukasi. 

b. Siswa bisa mengoperasikan PC dengan baik dan lancar sehingga 

dapat ikut serta mengotak atik media yang disediakan. 
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c. Guru bisa mengoperasikan PC dengan baik dan lancar. 

d. Sekolah yang menjadi tempat ujicoba menggunakan kurikulum k13 

dengan baik. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas batasan penelitian ini yakni : 

a. Penelitian ini dilaksanakan pada jenjang kelas 1C sekolah dasar di 

SDN Kauman  1 Malang. 

b. Penelitian ini terbatas pada kelas 1 tema 7 subtema 2 pembelajaran 

5. Materi yang dimuat Bahasa Indonesia kalimat perintah dan 

matematika membandingkan bilangan 41-99. 

c. Kondisi kelas 1 yang masih sulit untuk dikondisikan jika 

menggunakan setiap anak 1 PC menyebabkan penelitian hanya 

menggunakan 1 PC dan alat bantu lainnya, yang digunakan guru 

untuk membimbing siswa melakukan permainan. 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema agar 

pembelajaran lebih bermakna. 

2. Media pembelajaran adalah segala hal baik alat, hewan, tumbuhan, 

benda dan lain sebagainya yang digunakan untuk membantu 

menyampaikan materi agar terciptanya sebuah interaksi positif 

didalam pembelajaran sehingga dapat menstimulus siswa dalam 

menerima materi. 
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3. Game edukasi adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak

(softwere) berupa game yang didalamnya terdapat unsur materi

pelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk

mencapai tujuan pemebelajaran yang diharapkan, yang dapat

digunakan baik oleh guru dan siswa sebagai media belajar dan

bermain dengan cara yang menyenangkan.

4. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan beberapa

komponen baik itu gambar, suara, teks dan lainnya guna

menyampaikan suatu informasi.

5. Game bakwan adalah game edukasi yang khusus dibuat untuk

pembelajaran tematik kelas 1 pada tema 7 subtema 2 pembelajaran 5.

6. Penelitian dan pengembangan adalah sebuah proses yang

menghasilkan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah

ada serta memvalidasi produk sehingga dapat digunakan
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