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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

seseorang baik itu melalui proses pembelajaran maupun cara lain yang dikenal ataupun 

diakui oleh masyarakat (Abdurahman, 2017). Saat ini, kita masih melihat metode 

pembelajaran yang masih konvensional berlangsung di beberapa lembaga pendidikan. 

Dimana pendidik ditempatkan pada posisi “serba bisa”, yang memiliki tugas 

mentransfer ilmu pengetahuan. Sedangkan peserta didik adalah mesin penerima ilmu 

pengetahuan yang tidak boleh membantah (Andaryuni,2017). 

Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan 

cara menentukan media pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan bagi 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ( Tafonao (2018). Media 

pembelajaran yang menarik dan mengasikkan mampu merubah proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif serta mampu berperan mengatasi rasa bosan saat belajar. 

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 januari 

2022 di SD N 1 Blulukan peneliti mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di 

SD N 1 Blulukan dimana dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode 

ceramah. Dengan metode ceramah disekolah tersebut pembelajaran berjalan tidak 

efektif dapat dilihat dari nilai siswa yang rata-rata rendah dan mengakibatka siswa 

kurang tertarik untuk belajar karena guru hanya menjelaskan dan menunjukan bentuk 

dengan menggunkan poster yang ada di dalam kelas. Berdasarkan observasi diatas dapat 

disimpukan bahwa siswa kurang tertarik dengan pembelajaran tersebut karena guru 

hanya menjelaskan dengan metode ceramah yang membuat siswa jadi bosan dan 

akibatnya saat proses pembelajaran siswa hanya asik sendiri dan bercanda tawa dengan 

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

menghasilkan pembelajaran yang pasif. Sedangkan kurikulum yang diterapkan di SD N 

1 Blulukan 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 
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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 tumbuhan menggunakan buku bahan ajar 

terutama pada materi pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan yang banyak 

menggunakan objek. Jika materi tersebut hanya disampaikan menggunakan metode 

ceramah dan menuliskan dipapan tulis saja tanpa menampilkan audio visualnya maka 

pembelajaran akan kurang diterima oleh siswa. 

Hal ini berdampak buruk pada kelancaran belajar siswa untuk menghafal dan 

memahami materi bentuk dan jenis tumbuhan. Terbukti dari hasil observasi dari peneliti 

didapati bahwa pada saat guru menanyaka jenis pengelompokan tumbuhan siswa tidak 

bisa menjawab, Untuk itu metode ceramah dapat ditingkatkan lagi dengan 

menggunakan alat bantu yaitu game edukasi pengenalan dan pengelompokan jenis 

tumbuhan pada mata pelajaran Ilmu. Pengetahuan Alam dengan pendekatan media 

interaktif Contruct 2 agar dapat memaksimalkan proses belajar siswa. Pada materi IPA 

siswa dituntut untuk memahami dan menghafal semua bentuk dan jenis pengelompokan 

tumbuhan khususnya yang dekat dengan lingkungan sekitar. 

Menurut (Yuhasriati et al., 2021) Anak-anak harus diajarkan untuk mencintai 

lingkungan mereka dimulai sejak dini, karena mencintai tumbuhan sejak dini akan 

berpengaruh untuk lingkungan sekitar dan kehidupan tanaman di bumi. Jika mereka 

mengerti membedakan jenis-jenis tumbuhan, anak-anak harus diajari bagaiama cara 

membedakan dan mengelompokan jenis tumbuhan agar mereka juga akan mengerti 

bagaimana cara merawat tumbuhan yang ada di bumi. Dan begitu banyak jenis 

tumbuhan yang ada di sekitar mereka sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa ke 

sekolah satu per satu untuk bahan praktek di kelas. Menurut (Yuhasriati et al., 2021) 

dengan menggunakan tablet Android mengakibatakan proses belajar siswa pada sekolah 

modern dimana kebanyakan android dimanfaatkan untuk media pembelajaran yang 

efisien contohnya mereka bisa mengenal jenis tumbuhan secara visual tanpa harus 

membawa tumbuhan yang hidup untuk jadi bahan praktek di kelas. 

William James mengatakan bahwa minat siswa merupakan faktor utama yang 

menentukan derajat keaktifan belajar siswa (Usman, 2003:27).  
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Menurut Suryabrata (1989:142), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

digolongkan menjadi tiga, yaitu: faktor dari dalam, faktor dari luar, dan faktor 

instrumen. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang 

berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini diantaranya adalah: (a) minat 

individu merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu. Minat belajar sisw a yang 

tinggi menyebabkan belajar siswa lebih mudah dan cepat (b) motivasi belajar antara 

siswa yang satu dengan siswa lainnya tidaklah sama. Motivasi belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: cita-cita siswa, kemampuan belajar siswa, kondisi siswa, 

kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru membelajarkan 

siswa. Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini di antaranya adalah 

lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial di sini yaitu manusia atau 

sesame manusia, baik manusia itu hadir ataupun tidak langsung hadir. Kehadiran orang 

lain pada waktu sedang belajar, sering mengganggu aktivitas belajar. Salah satu dari 

lingkungan sosial tersebut yaitu lingkungan siswa di sekolah yang terdiri dari teman 

sebaya, teman lain kelas, guru, kepala sekolah serta karyawan lainnya yang dapat juga 

mempengaruhi proses dan hasil belajar individu. Fakto instrumen yaitu fakto yang 

berhubungan dengan perangkat pembelajaran seperti kurikulum, struktur program, 

sarana dan prasarana pembelajaran (media pembelajaran), serta guru sebagai perancang 

pembelajaran. Dalam penggunaan perangkat pembelajaran tersebut harus dirancang 

oleh guru sesuai dengan hasil yang diharapkan. (sumber: heritl.blogspot.com/ 2007/ 12/ 

belajar-danmotivasinya.)  

Berdasarkan hal di atas faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa 

baik itu faktor dari dalam, luar, maupun instrumen yang paling utama adalah minat, 

motivasi, dan guru. Mursell dalam bukunya Successfull Teaching, mengemukakan 

terdapat 22 macam minat yang salah satunya adalah bahwa anak memiliki minat 

terhadap belajar. Dengan demikian, pada hakikatnya setiap anak berminat terhadap 

belajar. Untuk itu sudah menjadi tugas bagi guru agar berusaha membangkitkan minat 

dan motivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar-mengajar yang efektif tercipta 

di dalam kelas dan siswa mencapai suatu tujuan sebagai hasil dari belajarnya. 

Maka dengan alasan tersebut diusulkan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game Edukasi Dengan Construct 
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2 Mata Pelajaran IPA Untuk Kelas 5 SD” untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan 

dengan menerapkan metode atau strategi yaitu Construct 2 dengan menerapkan strategi 

tersebut dapat meningkatkan daya tarik belajar siswa yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai sarana alternatif dalam mempelajari mata pelajaran IPA, khususnya pada materi 

pengenalan dan pengelompokan tumbuhan. Dan di game ini menggunakan genre 

Adventure Game atau yang disebut juga game petualangan. 

Harapan peneliti dengan media Construct 2 berbasi Game ini agar media yang 

dibuat oleh peneliti membantu guru untuk menjelaskan materi dan agar siswanya 

semakin memperhatikan dan paham, sehingga terjadi peningkatan nilai siswa.  

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Guru kesulitan dalam menyampaikan materi kepada muridnya dengan 

metode ceramah. 

2) Siswa di dalam kelas terlalu asik sendiri dan tidak memperhatikan guru 

atau rame dengan temannya.  

3) Mayuritas siswa mendapatkan nilai kurang baik atau dibawah rata-rata.  

3. 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 “Pengenalan 

dan Pengelompokan Jenis Tumbuhan”. 

3) Software yang digunakan untuk mengembangkan produk ini adalah 

Construct 2. 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada Proyek Akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi 

untuk materi pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan? 
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2) Bagaimana kelayakan media yang dikembangkan setelah diterapkan 

kepada siswa? 

3) Apakah terdapat perbedaan nilai antara siswa yang tidak menggunakan 

media yang dikembangkan dengan yang menggunakan media yang 

dikembangkan? 

5. Tujuan 

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi dengan 

materi pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan berbasis 

construct 2. 

2) Menguji kelayakan media yang dikembangkan.  

3) Menguji apakah terdapat perbedaan nilai pada saat siswa menggunakan 

media yang dikemangan dan dengan siswa yang tidak menggunakan 

media yang dikembangkan. 

6. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik dalam segi teoritis 

maupun dalam segi manfaat praktis yaitu sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Hasil dari penelitian ini adalah game edukasi yang dapat mempermudah 

penyampaian materi sehingga dapat membuat siswa menjadi mandiri. 

b) Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan peneliti 

lain untuk mengembangkan media game edukasi. 

c) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi pengajar atau 

para peneliti untuk mengetahui perbedaan pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran game edukasi atau pembelajaran konvensional. 

d) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pengajar dalam 

penggunaan media untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2) Manfaat Praktis 
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a) Bagi siswa diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam 

pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan pada mata pelajaran 

IPA. 

b) Bagi guru diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai media 

game edukasi yang dapat menjadi alternatif media pembelajaran guru 

untuk menyampikan materi. Untuk mendorong pengajar agar lebih 

kreatif dalam melakukan proses belajar mengajar. 

c) Bagi peneliti, diharapkan mendapat pengalaman tentang penelitian 

media pembelajaran dan mengetahui kelayakan media pembelajaran 

yang diteliti untuk siswa. 


