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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran di sekolah dasar dan berpengaruh juga pada materi 

pembelajaran serta cara penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Seperti yang dikemukakan oleh Sudibyo, Lies (2011) mengatakan 

bahwa dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi mulai dirasa 

memiliki dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi 

dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. 

Banyak hal yang dirasa beda dan berubah dibandingkan dengan cara yang 

berkembang sebelumnya, dimana sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai 

masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu, berbagai aplikasi tercita untuk 

memfasilitasinya. 

  Pada tahap pendidikan anak usia sekolah dasar, siswa akan 

cenderung lebih tertarik dengan permainan yang mudah dimainkan dan di 

dalamnya terdapat warna-warna cerah serta gambar animasi yang menarik 

perhatian. Dalam tahap ini siswa akan lebih mudah mengingat suatu 

bentuk atau tulisan yang memiliki ciri warna menarik dan bentuk yang 

komunikatif dan menyenangkan (Nurkholis, 2015). Pembelajaran yang terdapat 

pada tingkat Sekolah Dasar adalah Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu 

Pengetahuan Alam, PPKn, Bahasa Indonesia, PJOK, Seni Budaya dan Prakarya, 

Pndidikan Agama dan Budi Pekerti, dan muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa
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 Inggris. Dalam pembelajaran Bahasa Inggris terdapat metode pembelajaran yang 

sesuai untuk siswa sekolah dasar untuk mempermudah kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan komputer dengan memanfaatkan perangkat 

keras dapat membantu siswa memahami materi lebih mudah. Media pembelajaran 

melalui komputer cukup menarik minat siswa dan meningkatkan motivasi dalam 

belajar. Komputer digunakan sebagai media pendidikan memiliki keuntungan 

sebagai berikut: meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa dalam materi 

pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, menyesuaikan materi 

dengan kemampuan belajar siswa, mengurangi penggunaan waktu penyampaian 

materi, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan (Sadiman, 1986).  

Penggunaan komputer dalam pembelajaran akan meningkatkan hasil 

belajar, akan tetapi komputer tidak dapat mengubah peran seorang guru melainkan 

komputer hanyalah alat bantu dalam pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran 

menggunakan media komputer dapat diketahui penilaian-penilaian terhadap 

siswa, seperti penilaian sikap dan sebagainya (Dewi, Ghea. 2012).  

Sikap aktif siswa SD dapat diamati melalui kegiatan yang dilakukan saat 

pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi kelompok, bertanya jawab, 

bermain peran, maupun bermain/games. Dalam mengikuti kegiatan tersebut, 

seringkali siswa menunjukkan rasa antusias yang terlampau tinggi. Siswa 

cenderung bertindak sesuka hati, bahkan tidak lagi mempedulikan peraturan yang 

mungkin telah disepakati oleh siswa dan guru. Kondisi tersebut memungkinkan 

siswa untuk membuat gaduh dan saling mengganggu satu sama lain. Hal ini dapat 

mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Konsentrasi belajar merupakan faktor 
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penentu keberhasilan siswa dalam rangka melakukan perubahan tingkah laku 

yang lebih baik.  

Menurut Femi, Olivia (2008) konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran, 

atau terpusatnya perhatian terhadap informasi yang diperoleh seorang siswa 

selama periode belajar. Konsentrasi belajar dapat ditunjukkan oleh beberapa 

hal di antaranya fokus pandangan, adanya perhatian, kemampuan menjawab, 

bertanya, dan sambutan psikomotorik yang baik. Siswa yang mampu 

berkonsentrasi selama pelajaran akan memiliki daya ingat yang lebih tinggi 

serta mudah memahami apa yang dipelajari, namun banyak siswa yang 

kehilangan konsentrasi belajar ketika proses pembelajaran berlangsung. Dengan 

adanya media yang sudah berkembang saat ini memungkinkan siswa untuk lebih 

fokus dan dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa.  

Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran 

(Arsyad, 2011). Media pembelajaran dapat berupa perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware), pada komputer ataupun isi pesan 

yang disimpan dalam material, adapun perangkat keras meliputi peralatan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan ke dalam material 

untuk dikirim kepada audien. Berbagai media pembelajaran yang diterapkan, 

contohnya game, proyektor overhead, proyektor film, video tape recorder, 

proyektor slide, proyektor filmstrip (Daryanto, 2013). Berbagai macam media 

pembelajaran yang ada, dapat digunakan untuk membuat sumber belajar, salah 

satu penerapannya adalah media pembelajaran dengan menggunakan game 

edukasi berbasis adobe flash. 
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Game edukasi adalah game yang mendukung proses pembelajaran dengan 

permainan. Media pembelajaran game edukasi melalui pendekatan game 

menerapkan sistem pembelajaran secara langsung. Game edukasi dapat digunakan 

sebagai kegiatan pembelajaran. Game edukasi dapat digunakan untuk aktivitas 

belajar-mengajar agar siswa lebih tertarik dalam belajar (Nurhabibie, 2017). Game 

Animal Name Recognition ini merupakan game berbaasis Bahasa Inggris yang 

terdapat pada muatan lokal. 

Muatan lokal untuk daerah Jawa Timur ada 2 mata pelajaran yaitu Bahasa 

Jawa dan Bahasa Inggris. Muatan lokal merupakan mata pelajaran tambahan yang 

disediakan oleh lembaga pendidikan daerah sehingga pemerintah daerah memiliki 

kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi masing- masing daerah. Menurut Mariyam, Siti (2008) muatan lokal 

merupakan program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan 

dengan lingkungan alam, lingkungan social, lingkungan budaya serta kebutuhan 

daerah yang wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu.  

Menurut penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa muatan lokal 

merupakan hal yang penting untuk diajarkan pada siswa karena memiliki ciri khas 

dan keterampilan-keterampilan yang menunjang untuk melestarikan kebudayaan 

daerah. Pentingnya muatan lokal Bahasa Inggris yaitu dengan memberikan 

pembelajaran Bahasa Inggris  terhadap anak sekolah dasar, anak akan lebih tau 

tentang dunia global itu seperti apa, dengan satu bahasa yaitu Bahasa Inggris, 

anak bisa berkeliling dunia, karena Bahasa Inggris telah digunakan diberbagai 

negara meskipun sebagai bahasa kedua setelah bahasa resmi dimasing-masing 

negara dan juga bisa menambah soft skill. 
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Pada waktu wawancara pada guru kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 

Jatimulyo 1  Malang, penulis menanyakan kepada guru kelas apakah pada semua 

mata pelajaran di kelas 4 sudah memiliki media? Kemudian beliau menjawab 

sudah ada beberapa mas. Namun pada mata pelajaran muatan lokal Bahasa Inggris 

belum ada media pembelajaran dan pada muatan lokal Bahasa Inggris media 

hanya berupa LKS saja tidak ada media lain. Pada pembelajaran bahasa Inggris 

kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatimulyo 1  Malang siswa diajarkan 

pelajaran dasar bahasa Inggris dengan materi dasar pengenalan nama hewan 

sesuai dengan kompetensi dasar mengenal jenis dan nama-nama hewan.  

Setelah peneliti melakukan observasi di sekolah pada tanggal 22 Desember 

2017, dan berdasarkan hasil diskusi dengan guru kelas serta guru mata pelajaran 

Bahasa Inggris pada tanggal 22 Desember 2017, dapat disimpulkan jika kegiatan 

pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran Bahasa Inggris yang di ajarkan oleh 

guru belum optimal dikarenakan kurangnya pemanfaatan media yang ada di 

sekolah seperti LCD dan media yang bisa  menarik perhatian siswa sehingga 

membuat siswa kurang fokus dalam belajar dan siswa mengalami kesulitan dalam 

menghafal susunan huruf dan menuliskan urutan huruf untuk membentuk suatu 

kata dalam menyebutkan nama hewan. Hal ini dapat dilihat pada saat menuliskan 

urutan huruf untuk menyusun nama hewan, banyak terjadi kesalahan. 

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya rasa ketertarikan dan kurangnya 

perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain 

itu materi yang disampaikan tidak dapat diserap dengan baik karena kurangya 

pemanfaatan media seperti LCD dan media yang digunakan oleh guru kurang 

menarik. Ketika hal ini terjadi pada tahap pembelajaran dasar siswa akan 
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mengalami kesulitan mengikuti materi-materi pembelajaran selanjutnya. 

Berdasarkan uraian permasalah di atas dapat di simpulkan kebutuhan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu dengan memanfaatkan media yang menarik seperti 

LCD dan menggunakan media yang bisa menarik perhatian siswa, sehingga siswa 

dapat fokus dalam kegiatan pembelajaran oleh karena itu penulis membuat media 

Game Animal Name Recognition.    

Media pembelajaran Game Animal Name Recognition ini diharapkan akan 

membuat siswa lebih mudah mengingat materi yang disampaikan oleh guru 

karena disajikan dalam tampilan yang menyenangkan. Kelebihan dari media 

Game Animal Name Recognition adalah game ini berbasis game multimedia 

sehingga dapat membuat siswa menjadi tertarik, game ini berupa game komputer 

atau laptop yang dapat dengan mudah untuk dimainkan semua siswa, dan game 

ini berupa offline game sehingga siswa dapat dengan mudah untuk mengakses 

game ini karena tidak menggunakan internet. 

Penelitian ini berbasis pengembangan, game yang digunakan adalah Animal 

Name Recognition Materi Pengenalan Nama Hewan. Game ini bertujuan untuk 

memotivasi siswa agar fokus belajar siswa meningkat, dalam game ini terdapat 3 

bagian, yang pertama yaitu tebak gambar nama hewan dalam Bahasa Inggris, 

kedua terdapat puzzle, dan yang terakhir soal latihan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) menyatakan bahwa Proses 

pengembangan game edukasi pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris 

berbasis Macromedia Flash sebagai media pembelajaran melalui empat tahap 

pengembangan yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan 

pengujian media pembelajaran dapat menarik dan mempermudah siswa dalam 
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proses pembelajaran. Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian 

mengenai metode pembelajaran interaktif yang berjudul “Pengembangan Game 

Animal Name Recognition Berbasis Adobe Flash Materi Pengenalan Nama hewan 

dalam bahasa inggris pada siswa kelas 4 SD”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kalimat yang tertera dalam paragraf di atas dan dari fakta yang 

ada maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan Game Animal Name Recognition Berbasis 

Adobe Flash Materi Pengenalan Nama Hewan Dalam Bahasa Inggris 

sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan fokus belajar siswa? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media Game Animal Name Recognition 

Berbasis Adobe Flash Materi Pengenalan Nama Hewan Dalam Bahasa 

Inggris sebagai  media pembelajaran? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan pengembangan dari Game Animal Name Recognition 

Berbasis Adobe Flash Materi Pengenalan Nama hewan Dalam Bahasa 

Inggris sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan fokus belajar 

siswa. 

2. Mengetahui respon siswa terhadap media Game Animal Name Recognition 

Berbasis Adobe Flash Materi Pengenalan Nama Hewan Dalam Bahasa 

Inggris sebagai media pembelajaran. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Konten 
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Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini berupa 

media Game Animal Name Recognition Berbasis Adobe Flash Materi 

Pengenalan Nama Hewan dalam Bahasa Iggris Pada Siswa Kelas 4 SD. Game 

Animal Name Recognition ini di buat menggunakan aplikasi adobe flash 

player, game ini memiliki 4 bagian. Bagian yang pertama berisikan standar 

kompetensi dasar dan kompetensi dasar, bagian kedua berisikan materi 

tentang nama-nama hewan, pada bagian yang ketiga berisi 3 game yang 

pertama tebak gambar  nama hewan dalam Bahasa inggris pada gambar 

hewan yang sudah di sediakan, game yang kedua yaitu puzzle, dan game 

yang terakhir berupa mengerjakan 10 soal latihan yang berupa pilihan ganda. 

 Pada Game Animal Name Recognition yang diharapkan hasilnya 

dapat meningkatka motivasi belajar siswa dan fokus belajar siswa, dengan 

spesifikasi produk media game edukasi digital yang akan dikembangkan 

memiliki unsur unsur berikut :  

a. Game edukasi ini mudah di akses di semua komputer atau laptop dan 

bersifat compatible. 

b. Tidak membutuhkan koneksi jaringan internet. 

c. Game edukasi ini berupa adobe flash. 

Cara untuk memainkan game ini sangat muda yaitu dengan : 

a. Membuka aplikasi game. 

b. Klik menu materi untuk mengetahui materi apa yang akan di pelajari. 

c. Klik menu game ketika sudah selesai membaca materi. 
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Materi yang di gunakan dalam media game ini adalah pengenalan nama-

nama hewan dalam Bahasa Inggris. Tema materinya adalah Animals untuk 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator sebagai berikut: 

2. Konstruk 

Standar Kompetensi :  

Kemampuan untuk menyebutkan nama beberapa binatang dalam 

Bahasa Inggris, mengucapkan dan melafalkan dengan benar dan menjawab 

pertanyaan tentang binatang berdasarkan gambar. 

Kompetensi Dasar :  

a. Mengenal beberapa binatang  

b. Mengucapkan dan melafalkan nama-nama binatang dalam Bahasa 

Inggris dengan benar 

c. Menuliskan nama-nama binatang 

d. Memahami bacaan singkat dan menjawab pertanyaan tentang binatang 

e. Menjodohkan nama-nama binatang dengan gambar 

Indikator : 

a. Siswa dapat membaca teks secara sederhana 

b. Siswa dapat mengucapkan dan menuliskan nama-nama binatang 

c. Siswa dapat menyusun kembali huruf-huruf acak menjadi nama 

binatang 

d. Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang hewan sesuai dengan 

gambar 

e. Siswa dapat menjodohkan nama-nama binatang dengan gambar 
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Materi :  

Materi yang digunakan untuk media Pengembangan Game Animal 

Name Recognition Berbasis Adobe Flash adalah pengenalan nama hewan 

dalam Bahasa Inggris. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan Game Animal Name Recognition Berbasis Adobe 

Flash Materi Pengenalan Nama Hewan dalam Bahasa Inggris pada siswa 

kelas 4 SD sangat penting perannya anatara lain : 

1. Memudahkan siswa menerima materi. 

2. Menyediakan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. 

3. Menjadikan guru bukan satu – satunya sebagai sumber belajar. 

4. Siswa lebih termitivasi dalam pembelajaran. 

5. Siswa lebih fokus dalam proses pembelajaran 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Peneliti membatasi masalah penelitian berdasarkan identifikasi 

masalah diatas agar masalah lebih dapat diatasi secara spesifik dan mencapai 

target penelitian yang dikehendaki. Asumsi dan keterbatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Asumsi Pengembangan 

a. Terdapat materi pengenalan nama hewan dalam Bahasa Inggris 

b. Terdapat media berupa LCD sebagai alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran 

c. Siswa mampu mengoperasikan media komputer atau laptop 
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d. Dengan menggunakan media multimedia dalam pembelajaran, 

siswa diharapkan dapat mempelajari materi berupa teks, gambar, 

dan suara yang dikemas dalam aplikasi adobe flash  

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Penelitian yang dilaksanakan hanya terbatas untuk materi 

pengenalan nama hewan. 

b. Pada penelitian ini, pengembangan media hanya sebatas pada 

pengembangan media. 

c. Memerlukan waktu yang lama untuk membuat multimedia dalam 

pembelajaran dari pada hanya membuat media gambar. 

d. Dengan keterbatasan waktu yang tersedia, menyebabkan 

pengembangan media pembelajaran tidak dapat dilakukan secara 

optimal. 

e. Keteserdiaan media pembelajaran elektronik berupa komputer dan 

LCD yang mendukung pemanfaatan multimedia dalam 

pembelajaran masih terbatas. 

G. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dalam Pengembangan Game Animal Name 

Recognition Berbasis Adobe Flash Materi Pengenalan Nama Hewan dalam 

bahasa inggris pada siswa kelas 4 SD yaitu : 

1. Media pembelajaran adalah suatu alat yang diciptakan sebagai alat 

bantu dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif di mana dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif.  
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2. Game adalah suatu permainan yang memiliki aturan tertentu di 

dalamnya dan bertujuan untuk membuat seseorang menjadi senang. 

3.  Bahasa Inggris merupakan bidang studi yang merupakan suatu 

kegiatan meningkatkan kemampuan pebelajar dalam berkomunikasi, 

baik lisan maupun tulis. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa 

kompetensi pebelajar bahasa diarahkan ke dalam empat subaspek, 

yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. 

4. Adobe Flash adalah suatu program yang bisa digunakan untuk 

membuat suatu  animasi grafis dan untuk membuat game yang berbasis 

adobe flash. 

5. Game Animal Name Recognition Berbasis Adobe Flash adalah suatu 

game IT yang berbasis Adobe Flash yang di dalamnya terdapat materi 

pembelajaran mengenai pengenalan nama-nama hewan dalam Bahasa 

Inggris. 

 

 

 

 

 

 

 

 


