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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Depdiknas dalam Trianto, 2011:147 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik 

pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa. Pada saat ini penerapan pembelajaran tematik didasarkan 

pada kurikulum yang sedang digunakan, yaitu kurikulum 2013. Adapun pada 

kurikulum ini memuat berbagai macam mata pelajaran yang dikaitkan dengan 

sebuah tema. Kurikulum 2013 dapat juga disebut sebagai kurikulum terpadu dan 

kurikulum interdisipliner. Menurut Indrawati dalam Trianto 2011:149 kurikulum 

interdisipliner dapat diartikan sebagai kurikulum yang melintasi batas-batas mata 

pelajaran untuk berfokus pada permasalahan kehidupan yang komperehensif. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa mata 

pelajaran dalam suatu suasana pembelajaran yang juga dikaitkan dengan situasi dan 

lingkungan nyata atau kontekstual. 

Mata pelajaran yang ada pada pembelajaran tematik dikaitkan satu sama lain 

dengan terkait pada tema yang telah ditentukan. Salah satu mata pelajaran yang 

termuat adalah Matematika. Mengutip pernyataan Tinggih dari Jurnal Husnul 

PGMI tahun 2014, bahwa matematika tidak hanya berhubungan dengan bilangan-

bilangan dan operasinya saja namun juga berkaitan dengan unsur ruang sebagai 

sasarannya. Selain itu matematika memiliki tujuan yang abstrak yang bertumpu 

pada kesepakatan dan pemikiran yang deduktif (Soedjadi dalam Heruman 2007:1) 



2 

 

 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa mempelajari matematika tidak hanya membahas 

mengenai bilangan-bilangan dan pengoperasiannya saja, tetapi terdapat unsur-

unsur lain yang juga mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut dapat dikaitkan dengan 

objek yang bersifat konkret, dikarenakan pada usia sekolah dasar pola pikir anak 

masih abstrak. 

Di sekolah dasar kompetensi-kompetensi yang di terapkan disesuiakan kembali 

dengan mata pelajaran yang ada. Salah satunya adalah materi aritmatika dalam mata 

pelajaran matematika. Aritmatika dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang 

ilmu matematika yang memuat mengenai ilmu hitung. Ilmu hitung tersebut 

membicarakan mengenai konsep dasar, sifat-sifat, dan dasar-dasar pengerjaan 

seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian (ST Negoro, 

2010:12). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aritmatika 

adalah salah satu mata pelajaran yang memuat konsep, pengerjaan dan sifat-sifat 

dari sebuah ilmu hitung. 

Di kelas 4 SDN Tlogomas I materi aritmatika ini berisi tentang operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan juga pembagian namun tingkat 

kesulitan lebih tinggi daripada kelas sebelumnya. Hal ini didasarkan pada analisis 

terhadap buku cetak matematika baru yang merupakan hasil revisi dari kurikulum 

2013 yang telah diperbarui. Pada kelas ini siswa masih perlu adanya pembiasaan 

dari kelas sebelumnya, sehingga materi yang dimuat masih terdapat unsur-unsur 

pengembangan dari materi di kelas sebelumnya, namun disesuaikan dengan 

Kompetensi Dasar dan Tujuan pembelajaran yang ditentukan. 

Untuk menyampaikan sebuah materi, media sangat dibutuhkan sebagai alat 

bantu penyampaian sehingga tidak hanya mengacu pada buku semata. Sanjaya 
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dalam Haryono 2014:47 mengemukakan bahwa media dapat diartikan sebagai 

sebuah perangkat keras yang mampu mengantarkan pesan dan perangkat lunak 

yang mengandung sebuah pesan. Definisi lain adalah bahwa media pembelajaran 

dapat juga dikatakan sebagai alat dan bahan yang dapat digunakan sebagai bantuan 

dalam penyampaian materi pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah sebuah alat bantuan yang akan menyampaikan pesan 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

Tidak hanya berupa alat peraga saja, namun media dapat dikembangkan dengan 

perangkat lunak atau software. Teknologi dan informasi pada saat ini telah 

berkembang menuju era yang lebih baik lagi. Hal ini memungkinkan terjadinya 

pergeseran metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Jenis media pembelajaran 

dalam kategori perangkat lunak salah satunya adalah Multimedia. Dijelaskan 

bahwa multimedia berarti kombinasi antara dua atau lebih jenis media yang 

ditekankan pada penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk menerapkannya. 

Kombinasi-kombinasi tersebut bisa berupa penggabungan antara suara/audio, 

video, gambar, animasi grafik dan teks. Penggabungan ini gunanya untuk 

menyampaikan informasi atau pesan yang akan di pelajari (Arsyad, 2003:169 dalam 

Jurnal Fajar Hermono dan Fitro Nur Hakim 2012). 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

multimedia adalah sekumpulan dari beberapa media yang disampaikan melalui 

bantuan komputer. Untuk dapat menyampaikan materi yang akan dibahas maka 

perlu adanya penggabungan beberapa komponen antara lain audio, gambar, video, 

teks, animasi maupun grafik. Komponen-komponen tersebut dapat menjadi daya 
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tarik siswa terhadap pembelajaran sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan 

lebih luwes dan tidak membosankan. 

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pada 

penelitian sebelumnya dengan judul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Adobe Flash Cs3 pada Kelas 1 SDN Bancaran 3 Bangkalan” 

yang dilakukan oleh Wanda Ramansyah dari Universitas Trunojoyo Madura. 

Namun peneliti akan mengembangkan multimedia ini menjadi sebuah game 

interaktif dengan materi aritmatika. Penelitian terdahulu ini akan dijadikan sebuah 

referensi dalam menjalankan penelitian baru yang harapannya agar dapat mengatasi 

kekurangan pada penelitian sebelumnya. Dan tentunya penelitian ini lebih 

terfokuskan pada media game interaktif. 

Penelitian relevan kedua yang peneliti jadikan dasar adalah penelitian dengan 

judul “Penerapan Media Berbasis Macromedia Flash 8 Untuk Mengenalkan Huruf 

dan Kata Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas I di MI Al-fattah Jatisari 

Tajinan Kabupaten Malang” yang dilakukan oleh Nur Salim Alfan dari Universitas 

Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang. Jika penelitian yang menjadi 

tersebut memfokuskan pada materi Bahasa Indonesia terutama pada pengenalan 

huruf, maka penelitian yang akan peneliti lakukan terfokuskan pada materi 

aritmatika. Namun kesamaan dari kedua penelitian ini adalah dengan menggunakan 

aplikasi software yang sama yaitu Macromedia/Adobe Flash. 

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan peneliti pada tanggal  09 November 2017 di SDN Tlogomas I Malang di 

kelas IV. Guru kelas memberikan pernyataan bahwa sumber belajar yang 

digunakan berupa buku cetak pendamping dari sekolah. Untuk itu siswa 
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membutuhkan media pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu guru kelas 

menyatakan bahwa walaupun siswa sudah berada dikelas IV namun masih terdapat 

beberapa siswa yang kesulitan dalam materi aritmatika. Guru kelas juga 

menyampaikan bahwa siswa masih belum menguasai materi perkalian dengan baik, 

padahal materi perkalian sudah mulai diberikan di kelas 2. Selain itu siswa mulai 

dari kelas 3 dibiasakan untuk menghafal perkalian pada saat sebelum pembelajaran 

dimulai. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang belum menguasai 

perkalian dan juga materi aritmatika lainnya. 

Kondisi ideal yang diharapkan guru seharusnya dikelas IV yang adalah kelas 

tinggi, siswa harusnya sudah menguasai aritmatika dengan baik. Hambatan ini 

dikhawatirkan akan berpengaruh pada materi lainnya pada matematika mengingat 

aritmatika adalah dasar dari operasi-operasi bilangan pada materi lain. Adapun 

kekurangan dari buku pendamping adalah siswa kurang tertarik jika hanya 

mempelajari sebuah materi melalui buku dikarenakan tampilan buku kurang 

menarik perhatian sedangkan siswa kelas IV telah berada pada tahap operasional 

kongkret tahapan dimana berfikir berdasarkan pengalaman nyata yang lebih 

kongkret. Siswa kelas IV juga mempunyai naluri yang tinggi dalam bermain dan 

cenderung masih suka dengan hal-hal yang menarik hal ini akan membuat siswa 

sulit untuk memahami materi yang disampaikan.  Namun kelebihan dari buku 

tersebut adalah buku tersebut sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku 

sehingga dirasa sudah efektif dan efisien. Selain itu buku tersebut terfokuskan untuk 

materi matematika saja tidak memuat mata pelajaran lainnya. 

Masalah inilah yang kemudian menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan 

penelitian. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis masalah yang 
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disimpulkan dari hasil observasi dan wawancara guru kelas, bahwa masih terdapat 

beberapa siswa yang kesulitan pada materi aritmatika. Selain itu peneliti ingin 

menarik perhatian siswa dalam mempelajari materi aritmatika dengan cara 

menyenangkan. Peneliti juga ingin agar siswa dapat terlibat aktif sepenuhnya dalam 

pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya duduk diam dan mendengarkan namun 

akan terdapat umpan balik dari siswa. Harapannya siswa akan belajar materi 

aritmatika dengan menyenangkan dan menjadi kesan tersendiri sehingga materi 

akan lebih mudah diingat.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan media belajar game interaktif berbasis adobe flash 

pada materi aritmatika kelas 4 sekolah dasar? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media belajar game interaktif berbasis adobe 

flash pada materi aritmatika kelas 4 sekolah dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

1. Untuk mengembangkan media belajar game interaktif berbasis adobe flash pada 

materi aritmatika kelas 4 sekolah dasar. 

2. Untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap media belajar game interaktif 

berbasis adobe flash pada materi aritmatika kelas 4 sekolah dasar. 
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D. Spesifikasi Produk Yang Di Harapkan 

Produk yang di harapkan adalah sebagai hasil pengembangan produk 

multimedia berupa game interaktif berbasis adobe flash yang berisi mengenai 

materi aritmatika mulai dari penjelasan hingga dengan latihan-latihan soal. Adapun 

spesifikasi produk yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Game yang disajikan berisi materi aritmatika dan permainan yang memuat 

materi aritmatika 

2. Produk ini akan di simpan dalam bentuk CD/DVD maupun flashdisk agar 

siswa mampu mengcopy dan menggunakannya di rumah 

3. Penyampaian materi dalam bentuk game ini akan di lengkapi dengan 

gambar-gambar kartun anak dan animasi yang diolah sedemikian rupa 

hingga membentuk game yang sifatnya edukatif dan mendidik 

4. Pada game ini akan disertakan efek suara-suara atau audio untuk anak-anak 

yang akan membuat siswa semakin tertarik 

5. Program yang di pilih untuk di gunakan dalam proses pembuatan media 

adalah Adobe Flash CS 3 atau dapat juga dengan menggunakan 

Macromedia Flash 

6. Spesifikasi komputer/laptop yang digunakan saat menggunakan media ini 

harus dilengkapi dengan Flash Player atau sejenisnya. 

7. Game ini dibuat berdasarkan Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Dasar 3.3 

kelas 4 semester 1 

E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam sebuah 

pembelajaran yang dikemukakan oleh (Haryono, 2014:49) bahwa pengetahuan 

yang disampaikan oleh guru akan bersifat abstrak jika hanya disajikan melalui 

bahasa verbal saja. Hal tersebut akan memunculkan terjadinya verbalisme, yaitu 

keadaan dimana siswa hanya mengetahui kata-kata tanpa memahami makna dari 

kata tersebut. Selain itu penyampaian pengetahuan di dalam kelas melalui bahasa 

verbal saja akan mengurangi minat siswa dalam belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat memiliki pengalaman baru dalam belajar aritmatika melalui 

media pembelajaran yang berbasis permainan. Sehingga siswa akan 

memiliki pengalaman belajar sambil bermain. 

b. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan guru dapat menambah pengetahuan 

mengenai media yang berbasis permainan. Selain itu guru dapat menambah 

referensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang dapat 

diterapkan dipembelajaran setiap harinya, sehingga guru lebih inovatif 

dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

c. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pengalaman 

mengembangkan sebuah media pembelajaran untuk siswa. Selain itu 

peneliti akan mendapatkan pengalaman dalam menerapkan dan 

mengimplementasikan media pembelajaran secara langsung di kelas. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan

Pada penelitian ini, media pembelajaran berbasis multimedia dikembangkan 

atas adanya beberapa asumsi, yaitu : 

a. Fungsi dari penggunaan media dalam pembelajaran matematika bagi anak

sekolah dasar adalah dapat membantu daya tilik ruang, karena anak tidak

dapat mengembangkan imajinasinya mengenai bentuk-bentuk geometri

tanpa diberikan gambaran yang disajikan dalam bentuk konkret.

b. Pada pembelajaran matematika tidak hanya melakukan penemuan dan

belajar yang bermakna melainkan pula harus terdapat pembelajaran

“konstruktivisme” Piaget. Yang berarti pengetahuan siswa akan dibangun

oleh siswa itu sendiri, sedangkan sebagai guru hanya memberikan fasilitas

dan menciptakan suasana kelas yang kondusif.

Sedangkan untuk pengembangan media berbasis multimedia yang sedang di 

teliti memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

a. Penelitian ini terbatas hanya untuk materi aritmatika dasar saja

b. Penelitian ini dilakukan hanya dengan melibatkan siswa di kelas 4 sekolah

dasar saja

c. Pada penelitian ini, pengembangan media pembelajaran hanya sebatas

pengembangan multimedia

d. Penelitian ini hanya dilakukan di SDN Tlogomas I Malang
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G. Definisi Operasional 

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan media yang berbasis game 

interaktif untuk materi aritmatika kelas 4 sekolah dasar. 

a. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar yang berupa alat peraga 

ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. 

b. Aritmatika dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu matematika yang 

berupa konsep dasar, sifat dan cara pengoperasian ilmu hitung. Aritmatika 

sendiri adalah dasar untuk mempelajari materi-materi matematika lain yang 

lebih kompleks. 

c. Multimedia diartikan sebagai kumpulan beberapa komponen media yang 

digabung menjadi satu yang tujuannya untuk menyampaikan informasi dan 

pesan. Komponen ini berupa gambar, video, audio, animasi, teks maupun 

grafik. 

d. Game interaktif adalah suatu hal yang dapat dimainkan dengan 

menggunakan aturan dan terdapat interaksi di dalamnya. 

e. Adobe flash merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan 

untuk mengolah animasi berbasis vektor. 

 


