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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam 

semesta beserta isinya yang artinya mempelajari seluruh peristiwa dan gejala 

yang terjadi di alam. IPA merupakan cara manusia untuk mempelajari 

pengetahuan alam semesta berdasarkan gejala dan fakta yang ada secara 

sistematik. IPA tidak hanya mempelajari berbagai kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta dan konsepnya saja, tetapi juga mempelajari proses suatu 

penemuan (Nurdiansyah, & Amalia, 2018). 

Pembelajaran IPA merupakan suatu mata pelajaran yang bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan tentang pengetahuan alam yang bersumber dari 

pengalaman, proses ilmiah, dan gagasan-gagasan. Pembelajaran IPA di sekolah 

dasar cenderung mempelajari pengetahuan tentang alam yang masih sederhana 

dan diharapkan dengan pembelajaran IPA dapat menjadi sebuah sarana bagi 

siswa untuk mengenali diri sendiri dan alam di lingkungan sekitarnya. Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran penting yang harus ditanamkan 

kepada siswa karena dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, siswa 

mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Ni Md. 

Rusnadi, 2013). 

Materi pembelajaran IPA kelas 5 tentang penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya merupakan materi pembelajaran tentang 

beraneka macam hewan yang di kelompokkan sesuai dengan jenis 

makanannya. Mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya sangat penting bagi siswa sekolah dasar kelas 5, karena materi ini 

merupakan materi yang berkesinambungan dengan materi hubungan antar 

makhluk hidup dengan ekosistem, selain itu agar siswa lebih paham dan 

mengetahui jenis hewan termasuk golongan pemakan apa. Penyampaian materi 

pembelajaran IPA, diperlukan sebuah media pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif agar materi mampu diterima siswa secara maksimal. Mata Pelajaran 
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IPA merupakan mata pelajaran wajib yang harus disampaikan menggunakan 

media yang mendukung proses pembelajaran (Ni Wyn. Listyawati, 2013). 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat kini tentunya dapat menjadi 

fasilitas bagi pendidik untuk membuat sebuah inovasi media pembelajaran 

yang interaktif. Proses kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sangat 

penting bagi peserta didik agar materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik dapat diterima dengan baik oleh peserta didik sehingga dapat 

tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu cara untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menentukan media pembelajaran 

yang menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan mengasikkan 

mampu merubah proses pembelajaran lebih efektif serta mampu mengatasi rasa 

bosan pada saat proses pembelajaran (Tafonao, 2018). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada salah satu guru Ibu Nadia Nur, S.Pd. selaku pengampu mata pelajaran 

IPA kelas 5, dalam proses pembelajaran kelas 5 di Mim Lemahbang Nogosari 

masih menggunakan metode ceramah dimana proses pembelajaran masih 

berpusat pada guru. Menurut (Albantani, 2015) pembelajaran yang berfokus 

pada guru akan menghasilkan pembelajaran yang pasif. Sedangkan kurikulum 

yang diterapkan di Mim Lemahbang Nogosari  menggunakan kurikulum 2013. 

Menurut (Sinambela, 2017) pembelajaran kurikulum 2013 tidak lagi berpusat 

pada guru, melainkan pembelajaran lebih banyak berpusat pada siswa. 

Pembelajaran berpusat pada siswa dapat memberikan pengalaman belajar 

dengan membangun pengetahuannya secara mandiri dalam memahami materi 

pelajaran (Kodir, 2018). Penyampaian materi dengan menggunakan metode 

ceramah ini dianggap siswa kurang aktif pada saat proses pembelajaran karena 

metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dianggap membosankan dan 

sulit di pahami oleh siswa, guru hanya menjelaskan dan menunjukkan gambar 

hewan menggunakan buku bahan ajar terutama pada materi penggolongan 

hewan berdasarkan jenis makanannya yang banyak menggunakan objek. Jika 

materi tersebut hanya disampaikan menggunakan metode ceramah dan 
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menuliskan dipapan tulis saja tanpa menampilkan audio visualnya maka 

pembelajaran akan kurang diterima oleh siswa.  

Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang maksimal dan 

terdapat beberapa siswa yang belum mencapai nilai KKM. Untuk itu penerapan 

metode ceramah dapat ditingkatkan lagi dengan alat bantu game edukasi 2D 

pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan perkembangan teknologi yang 

sangat pesat kini media pembelajaran mulai dikembangkan dengan metode 

baru yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti 

contohnya dengan game edukasi, media yang efektif dan mudah dipahami 

peserta didik (Nurchasanah & Sudarmilah, 2016). Pembelajaran yang efektif 

dapat diartikan pembelajaran yang mampu berhasil mencapai tujuan peserta 

didik seperti apa yang diharapkan oleh guru (Setyosari, 2017). 

Permainan yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan sering 

digunakan dalam dunia pendidikan adalah game edukasi (Pramuditya et al., 

2017). Tujuan dari pemanfaatan game edukasi dalam proses pembelajaran 

dinilai mampu meningkatkan minat belajar siswa. Permainan edukasi ini 

diharapkan dapat membuat siswa mudah memahami pelajaran yang diberikan. 

Menurut (Virvou, 2005) metode game edukasi dapat memotivasi siswa dalam 

proses pembelajaran yang turut aktif mengikutsertakannya, sehingga proses 

pembelajaran lebih mengasikkan sehingga diharapkan siswa dapat lebih mudah 

menguasai materi pelajaran yang diberikan. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, guru memberikan sebuah 

usulan kepada peneliti untuk dibuatkan sebuah media pembelajaran yang 

berfokus pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya 

dimana siswa dapat menggunakan media pembelajaran tersebut sebagai media 

belajar dikelas maupun dirumah. Kemudian siswa juga memberikan sebuah 

masukan kepada peneliti bahwa siswa menginginkan media pembelajaran yang 

dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Media pembelajaran yang 

di inginkan siswa tidak hanya berupa tulisan saja melainkan terdapat gambar, 

suara, video dan permaianannya. Maka dari itu peneliti ingin membuat media 

pembelajaran IPA berbasis game edukasi 2D pada materi penggolongan hewan 
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berdasarkan jenis makanannya yang mampu meningkatkan kualitas dan minat 

belajar siswa. Melalui media pembelajaran berbasis game edukasi, siswa 

mampu melakukan proses pembelajaran secara aktif dan tidak membosankan. 

Game edukasi dapat mendorong dan mengembangkan ketrampilan siswa 

melalui proses bermain tersebut, seperti tata urutan game, ketrampilan verbal, 

visual, kinetik serta kegiatan pembelajaran berbasis bermain lainnya (Boyle, 

2011). 

B. Identifikasi Masalah 

1. Media pembelajaran pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya masih menggunakan media pembelajaran konvensional dan 

kurang efektif. 

2. Kurang maksimalnya pengajar atau guru dalam menyampaikan materi 

kepada peserta didik tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya. 

3. Peserta didik memerlukan media pembelajaran multimedia untuk 

mendukung proses pembelajaran. 

4. Belum dikembangkannya media pembelajaran berbasis game edukasi yang 

digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran pada materu 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada : 

1. Pembuatan media pembelajaran berbasis game edukasi 2D sebagai media 

pembelajaran yang menarik dan interaktif. 

2. Materi yang di bahas pada media pembelajaran ini adalah “Penggolongan 

Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya”. 

3. Software yang digunakan untuk mengembangkan produk ini adalah 

Construct 2. 

D. Rumusan Masalah 

1. Media yang digunakan pada pembelajaran IPA materi penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya di kelas 5 masih menggunakan metode 

konvensional. 



5 
 

2. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis game 

edukasi 2D pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya kelas 5 ? 

3. Bagaimana kelayakan media pembelajaran IPA berbasis game edukasi 2D 

pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya kelas 5 ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengeksplorasi media untuk pembelajaran penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya di kelas 5 selama ini. 

2. Membuat media pembelajaran berbasis game edukasi 2D tentang 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

3. Menganalisis kelayakan dan kualitas media pembelajaran berbasis game 

edukasi 2D jika diterapkan dalam pembelajaran di kelas 5. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitan ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan baru 

tentang game edukasi 2D dalam pembelajaran IPA di kelas 5. 

2. Manfaat Praktis 

1) Untuk Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk memperbaiki 

kualitas belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya. 

2) Untuk Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk mempermudah 

memperbaiki kualitas pembelajaran dengan memberikan media 

pembelajaran berbasis game edukasi 2D terhadap siswa saat proses 

pembelajaran. 

3) Untuk Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan kepala sekolah untuk pembinaan 

tentang media pembelajaran berbasis game edukasi 2D pada mata 

pelajaran IPA tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya.  


