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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Media 

Menurut Leslie (Hamdani, 2011) media pembelajaran meliputi alat yang 

secara fisik digunakan untuk menampilkan isi materi pengajaran yang terdiri 

atas buku, tape rocorder, film, slide, foto, gambar grafik, televisi dan 

komputer. Selain itu, Hamalik (Hamdani, 2011) mendefinisikan media 

pembelajaran sebagai proses belajar mengajar yang dapat mengembangkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran dapat digunakan diberbagai 

cabang ilmu sesuai dengan karakteristik masing-masing ilmu karena media 

mempunyai posisi yang cukup penting dalam kegiatan belajar mengajar.  

Menurut  pendapat di atas dapat disimpulkan media pembelajaran adalah 

suatu alat atau bahan yang mendukung proses pembelajaran dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan dalam belajar guna memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran.
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2. Jenis-jenis Media 

Perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya di bidang elektronika, 

telekomunikasi dan informasi melahirkan media pembelajaran baru. Media 

pembelajaran kini tampil dengan berbagai jenis dan format, seperti visual, 

video,tape recorder, program radio, internet dan sebagainya. Media 

pembelajaran perlu digolongkan dan diklasifikasikan secara sistematis untuk 

memudahkan pemahaman. Menurut Hamdani (2011) media pembelajaran 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 

a. Media Visual 

  Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan indra 

penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru 

untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual 

terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat 

diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar 

diam atau bergerak. Sedangkan media yang tidak dapat diproyeksikan 

adalah gambar yang disajikan secara foto grafik, misalnya gambar 

tentang manusia, binatang, tempat atau objek lainnya yang ada kaitannya 

dengan bahan atau isi pelajaran, yang akan disampaikan pada siswa. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang dalam bentuk auditif (hanya bisa 

didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara 

atau program radio adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio 
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dalam pelajaran umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran tentang 

mendengarkan. 

c. Media Audio Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa 

disebut media pandang-dengar. Audio visual akan menyajikan penyajian 

bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media 

ini dalam batasanbatasan tertentu dapat juga mengantikan peran dan 

tugas guru. Sebab, penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru bisa 

menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa 

untuk belajar. Contoh media audiovisual, diantara program game, video 

atau televisi , video atau telivisi instruksional dan program slide suara. 

3. Fungsi Media 

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. Secara rinci 

Hamdani (2011) menyatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau. Dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, ataupun 

media lainnya, siswa memperoleh gambaran yang nyata tentang benda 

atau peristiwa sejarah. 

b. Mengamati benda atau peristiwa yang sulit dikunjungi, baik karena 

jaraknya jauh, berbahaya atau terlarang. Misalnya video tentang kehidupan 

harimau, keadaan dan kesibukan dipusat reaktor nuklir dsb. 

c. Memeperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya, 
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dengan perantara potret, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas 

tentang pembangkit listrik, dengan slide atau film siswa memperoleh 

gambaran tentang bakteri, amuba dsb. 

d. Mendengar suara yang sukar ditangkap telinga secara langsung. Misalnya, 

rekaman suara denyut jantung dsb. 

e. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati 

secaralangsung karena sulit ditangkap. Dengan bantuan gambar, potret, 

slide, film atau video siswa dapat mengamati berbagai macam serangga, 

burung hantu,kelelawar dsb. 

f. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. Dengan slide, film atau video siswa dapat mengamati pelangi, 

gungung meletus, pertempuran, dsb. 

g. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar 

diawetkan. Dengan menggunakan model atau benda tiruan, siswa dapat 

memperoleh gambaran yang jelas tentang organ-organ tubuh manusia. 

h. Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model 

atau foto, siswa dengan mudah membandingkan dua benda yang berbeda, 

seperti ukuran, warna dsb. 

i. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. 

Dengan video atau film, proses perkembangan katak dari telur menjadi 

katak, dapat diamati hanya dalam waktu beberapa menit. 

j. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara 

cepat. Dengan bantuan film, atau video, siswa dapat mengamati dengan 

jelas gaya lompat tinggi, teknik loncat indah yang disajikan secara lambat 
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atau pada saat tertentu dapat dihentikan. Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai sumber 

belajar untuk mempermudah siswa menerima konsep atau informasi yang 

disampaikan guru. 

4. Pengertian Game Edukasi 

Handriyantini (2009) Game Edukasi adalah salah satu jenis media yang 

digunakan dalam  memberikan pengajaran yang berupa permainan dengan 

tujuan untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi melalui 

media yang unik dan menarik. Pengertian ini tentu saja mengidentifikasikan 

bahwa game edukasi bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar 

dengan kegiatan yang menyenangkan dan lebih kreatif. Marc Prensky (2012) 

Definisi game edukasi adalah suatu bentuk permainan (game) yang  didesain 

atau dibuat untuk  tujuan belajar, akan tetap dalam game edukasi biasanya 

menawarkan bermain untuk bersenang-senang. Novia Desta (2016) arti game 

edukasi adalah permainan yang dibuat dengan tujuan pembelajaran yang bukan 

hanya bermaksud menghibur sehingga di harpakan bisa menambah wawasan 

pengetahuan. 

Alya (2016) Game edukasi adalah permaianan yang tujuan utamanya 

untuk mengejarakan, belajar, dan juga menghibur. Menurut Anggra (Zulfadli 

Fahrul Rozi, 2010) game atau permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan 

dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, 

biasanya dalam konteks tidak serius dengan tujuan refreshing. Macam -macam 

game, antara lain:  

 

http://www.indonesiastudent.com/pengertian-metode-pembelajaran-ceramah-dan-jenisnya-menurut-ahli/
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a. Aksi  

Genre ini merupakan macam game yang paling popular. Game jenis 

ini membutuhkan kemampuan reflex pemain. Salah satu subgenre action 

yang popular adalah First Person Shooter (FPS). Pada game FPS  

diperlukan kecepatan berfikir. Game ini dibuat seolah-olah pemain yang 

berada dalam suasana tersebut. 

b. Aksi Petualangan 

Genre ini memadukan game play aksi dan petualangan. Contohnya 

pemain diajak untuk menelusuri gua bawah tanah sambil mengalahkan 

musuh, dan mencari artefak kuno, atau menyeberangi sungai. 

c. Simulasi, Konstruksi dan Manajemen 

Pemain dalam game ini diberi keleluasaan untuk membangun dan 

suatu proyek tertentu dengan bahan baku yang terbatas. 

d. Role Playing Games (RPG) 

Dalam RPG pemain dapat memilih satu karakter untuk dimainkan. 

Seiring dengan naiknya level game, karakter tersebut dapat berubah,  

bertambah kemampuannya, bertambah senjatanya, atau bertambah hewan 

peliharaannya. 

e. Strategi 

Genre strategi menitikberatkan pada kemampuan pada kemampuan 

berpikir dan organisasi. Game strategi dibedakan menjadi dua, yaitu Turn 

Based Strategy dan Real Time Strategy. Jika real time strategi 

mengharuskan pemain membuat keputusan dan secara bersamaan pihak  

lawan juga beraksi hingga menimbulkan serangkaian kejadian dalam 
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waktu yang sebenarnya, sedangkan turn based strategi pemain bergantian 

menjalankan taktiknya. Saat pemain mengambil langkah, pihak lawan 

menunggu. Demikian juga sebaliknya. 

a. Balapan 

Pemain dapat memilih kendaraan, lalu melaju di arena balap.  

Tujuannya yaitu mencapai garis finish tercepat. 

b. Olahraga 

Genre ini membawa olahraga ke dalam sebuah komputer atau 

konsol. Biasanya gameplay dibuat semirip mungkin dengan kondisi 

olahraga yang sebenarnya. 

c. Puzzle 

Genre puzzle menyajikan teka-teki, menyamakan warna bola, 

perhitungan matematika, menyusun balok, atau mengenal huruf dan 

gambar. 

d. Permainan Kata  

Word game sering dirancang untuk menguji kemampuan dengan 

bahasa atau untuk mengeksplorasi sifat-sifatnya. Word Game umumnya 

digunakan sebagai sumber hiburan, tetapi telah dibuktikan untuk melayani 

suatu tujuan pendidikan juga.  

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan game adalah suatu 

hasil dari proses multimedia berupa alat untuk bersenang-senang dan 

dapat digunakan sebagai media untuk pembelajaran. 
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5. Materi Bahasa Inggris 

Materi yang digunakan untuk media Pada Bagian ini siswa/siswi akan 

belajar mengenal nama-nama hewan dan memberi penjelasan mengenai hewan 

tersebut dalam Bahasa Inggris.  

Pelajaran 1: Baca dan pelajarilah percakapan-percakapan dibawah ini! 

Percakapan 1 

English 

Jennifer : Mita, what is that?  

Mita : That is a bird.  

Jennifer : What can a bird do?  

Mita : A bird can fly in the sky.  

Jennifer : And what is that?  

Mita : That is a fish.  

Jennifer : Can a fish fly?  

Mita : No, a fish cannot fly.  

Jennifer : What can a fish do?  

Mita : A fish can swim in the water. 

Indonesia 

Jennifer : Mita, apa itu? 

Mita : Itu adalah seekor burung 

Jennifer : Apa yang burung bisa lakukan? 

Mita : Burung bisa terbang di langit 

Jennifer : Dan apa itu? 

Mita : Itu adalah seekor ikan 
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Jennifer : Dapatkah ikan terbang? 

Mita : Tidak, ikan tidak bisa terbang 

Jennifer : Apa yang bisa dilakukan oleh ikan? 

Mita : Ikan bisa berenang di air 

Percakapan 2: 

English 

Lala: Zihan, what is that?  

Zihan: That is a cat.  

Lala: And, what is that?  

Zihan: That is a horse.  

Lala: What can a cat and a horse do?  

Zihan: A cat and a horse can walk and run. 

Indonesia: 

Lala: Zihan, apa itu? 

Zihan: Itu adalah seekor kucing 

Lala: dan apa itu? 

Zihan: Itu adalah seekor kuda 

Lala: Apa yang bisa dilakukan oleh seekor kucing dan seekor kuda? 

Zihan: Seekor kuda dan seekor kucing bisa berjalan dan berlari. 

Latihan 1: Translate the sentences below into English! 

Se ekor burung bisa terbang di langit. __________________________ 

Se ekor kuda tidak bisa berenang di air. ________________________ 

Se ekor kucing bisa berjalan dan berlari. ________________________ 
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Se ekor ikan bisa berenang di air. ______________________________ 

Se ekor kuda tidak bisa terbang. _______________________________  

6. Unsur Penting dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Anak  Sekolah 

Dasar 

Agar bisa mendapatkan predikat guru Bahasa Inggris yang baik di 

tingkat sekolah dasar, menurut McClosckey (2003), guru harus memiliki tujuh 

prinsip mengajar yaitu: (1) memberikan pengalaman belajar yang aktif dan 

menyenangkan, (2) membantu mengembangkan dan mempraktekan bahasa 

melalui kolaborasi, (3) menggunakan kegiatan tematik dan multi dimensional, 

(4) menyediakan masukan yang mudah dipahami melalui teknik 

pendampingan, (5) mengintegrasikan bahasa sesuai dengan konteknya, (6) 

membolehkan dan mengintegrasikan bahasa dan budaya local, dan (7) 

memberikan target dan umpan balik penmpilan siswa yang jelas. 

7. Pengertian Adobe Flash CS 6 

Menurut Island Script (dalam Fatimah :2016). Flash adalah salah satu 

software animasi yang dikeluarkan oleh Macromedia yang kini telah diadopsi 

oleh Adobe, Inc. Adobe Flash Professional CS6 merupakan versi Adobe Flash 

yang telah diperbarui dari versi sebelumnya yaitu Adobe Flash CS3 

Professional, Adobe Flash CS4 Professional, dan Adobe Flash Professional 

CS5. Adobe Flash Professional CS6 adalah software grafis animasi yang dapat 

membuat objek grafis dan menganimasikannya sehingga kita dapat langsung 

membuat objek desain tanpa harus menggunakan software grafis pendukung 

seperti Ilustrator atau Photoshop. 

Game Animal Name Recognition 
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a. Pengertian Game Animal Name Recognition 

 Game IT yang berbasis Adobe Flash yang di dalamnya terdapat 

materi pembelajaran mengenai pengenalan nama-nama hewan dalam 

Bahasa Inggris. 

b. Manfaat Game Animal Name Recognition 

Game Animal Name Recognition dapat membantu guru sebagai 

media dalam melakukan kegitan pembelajaran, dapat membuat siswa 

menjadi fokus dalam belajar dikelas, dapat membuat siswa merasa senang 

dengan kegiatan belajar yang berlangsung, dan dapat membantu mengatasi 

siswa dalam kesulitan terhadap materi pengenalan nama hewan dalam 

Bahasa Inggris.  

c. Kelebihan Game Animal Name Recognition 

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 

d. Kelemahan Game Animal Name Recognition 

Game Animal Name Recognition memiliki kelemahan yaitu 

membutuhkan media bantu seperti komputer atau Laptop dan LCD 

proyektor sebagai media bantu untuk menjelaskan terlebih dahulu cara 

bermain Game Animal Name Recognition ini dalam kelas. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Terkait dengan penelitian terdahulu, peneliti telah melacak beberapa 

skripsi tentang pengembangan media game edukasi Bahasa Inggris berbasis 

adobe flash. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan 

pengembangan media game edukasi Bahasa Inggris berbasis adobe flash, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indriana Puji Lestari (2011) 

tentang “Penerapan Strategi Pembelajaran Matematika Berbasis Multiple 

Intelligences With Game Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa.” 

Dari hasil penelitian diketahui adanya peningkatan hasil belajar dari rata-

rata 6,21 sebelum tindakan penelitian menjadi rata-rata 75,72 setelah 

menggunakan metode game “.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ghea Putri Fatma Dewi (2012), dengan 

judul “Pengembangan Game Edukasi Pengenalan Nama Hewan Dalam 

Bahasa Inggris Sebagai Media Pembelajaran Siswa SD Berbasis 

Macromedia Flash”. Dari hasil penelitian diketahui kelayakan game 

edukasi pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris adalah sebagai 

berikut: a) Penilaian kelayakan ahli media terdapat pada rata-rata 4.32 

pada kategori sangat layak, b) Penilaian kelayakan ahli materi pada rata-

rata 4.59 kategori sangat layak. Dengan demikian game 71 edukasi 

animal pengenalan nama hewan dalam bahasa Inggris untuk kelas IV SD 

ini layak digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian pengembangan ini 

menunjukkan bahwa media terdapat peningkatan hasil belajar. hasil belajar 
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siswa diperoleh dari data dokumentasi nilai pretesti dan posttest. Dan 

berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa Game 

Animal Name Recognition Berbasis Adobe Flash Materi Pengenalan Nama 

Hewan dalam Bahasa Iggris Pada Siswa Kelas 4 SD dapat meningkatkan fokus 

belajar dan hasil belajar siswa. 

Penelitian Relevan Peramaan Penelitian Perbedaan Penelitian 

Indriana Puji Lestari 

(2011), tentang 

“Penerapan Strategi 

Pembelajaran Matematika 

Berbasis Multiple 

Intelligences With Game 

Untuk Meningkatkan 

Keaktifan Belajar Siswa.” 

Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Indriana Puji 

Lestari dengan penelitian 

penulis yaitu sama-sama 

menggunakan media game 

penelitian yang dilakukan oleh 

Indriana Puji Lestari tidak 

menggunakan game multimedia 

sedangkan penulis 

menggunakan game multimedia 

Ghea Putri Fatma Dewi 

(2012), dengan judul 

“Pengembangan Game 
Edukasi Pengenalan Nama 

Hewan Dalam Bahasa 

Inggris Sebagai Media 

Pembelajaran Siswa SD 

Berbasis Macromedia 

Flash”. 

Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Ghea Putri 

Fatma Dewi dengan penelitian 
penulis yaitu sama-sama 

menggunakan media game 

adobe flash 

perbedaannya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Ghea Putri 

Fatma Dewi hanya berisikan 
fiture game puzzle sedangkan 

penulis menggunakan fiture 

yang lebih banyak yaitu 

terdapat materi, game tebak 

gambar, game puzzle dan soal 

evaluasi 

 

C. Kerangka Pikir  

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan 

sumber Belajar. Media game edukasi bahasa inggris berbasis macromedia flash 

merupan sebuah media audio visual yang digunakan dalam pemebelajaran 

mulok Bahasa Inggris yang memudahkan siswa dalam menerima materi yang 

akan disampaikan . Media Pengembangan Game Animal Name Recognition 

Berbasis Adobe Flash Materi Pengenalan Nama Hewan Pada Siswa Kelas 4 

SD di susun dengan proses pengembangan dengan memanfaatkan literatur 

yang ada untuk di jadikan bahan media game edukasi bahasa inggris berbasis 
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macromedia flash yang sesuai dengan kebutuhan siswa . Berikut adalah bagan 

kerangka berpikir penelitian: 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

Kondisi Nyata 

 

1. Peserta didik belum berpartisipasi secara aktif 

2. Belum tersedia media yang mendukung 

penyampaian materi “Pengenalan nama hewan 
dalam Bahasa Inggris”. 

3. Peserta didik mengalami kesulitan dalam 

memahami materi “Pengenalan nama hewan 

dalam Bahasa Inggris”. 

4. Guru jarang menggunakan media dan 
kurang memanfaatkan fasilitas sekolah 
seperti LCD untuk dijadikan media 
pembelajaran pada saat pembelajaran 
berlangsung sehingga siswa kurang 
memperhatikan dan lebih cenderung bermain 
dari pada mendengarkan pelajaran. 

 

Kondisi Ideal 

 

1. Peserta didik sudah berpartisipasi secara aktif 

2. Sudah tersedia media yang mendukung 

penyampaian materi “Pengenalan nama hewan 
dalam Bahasa Inggris”. 

3. Peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam 

memahami materi “Pengenalan nama hewan 

dalam Bahasa Inggris”. 

4. Guru sering memanfaatkan fasilitas sekolah 
seperti LCD untuk dijadikan media 
pembelajaran pada saat pembelajaran 
berlangsung sehingga siswa lebih 
memperhatikan dan lebih cenderung bermain 
dari pada mendengarkan pelajaran. 

 

 

Perancangan (Design) 

 

Merancang desain produk Game Animal Name 

Recognition untuk memperbaiki kondisi yang 

ada. 

Pengembangan (Development) 

 
Mengembangkan desain produk Game Animal 
Name Recognition dan siap di validasi kepada 

para ahli  

Implementasi (Implementation) 

 
Menerapkan Game Animal Name Recognition 
yang sudah di validasi ke sekolah disertai 

dengan observasi 

Evaluasi (Evaluation) 

 
Melaksanakan evaluasi dengan melakukan 

wawancara setelah penerapan Game 

Animal Name Recognition dan 

menghitung hasil angket validasi untuk 

mengetahui kelayakan multimedia 

Game Animal Name Recognition 

Analisis (Analyze) 


