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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses pembentukan manusia dalam mencapai 

tujuan kehidupan. Manusia yang berpendidikan akan dapat menjalani 

kehidupannya dengan baik. Menurut Purwanto (2014:19) pendidikan adalah 

sarana pewarisan keterampilan hidup sehingga keterampilan yang telah ada pada 

satu generasi dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi sesudahnya 

dengan dinamika tantangan hidup yang dihadapi oleh anak. Hal ini berarti 

pendidikan merupakan tahapan yang penting bagi manusia untuk hidup di 

masyarakat. Pendidikan juga sebagai langkah dalam pembentukan dan penanaman 

karakter individual agar menjadi pribadi yang baik dan dapat bermanfaat bagi 

lingkungannya. 

Pribadi yang baik ini akan tercipta dengan adanya pembentukan karakter 

yang kuat dari masing-masing individu sejak ada di sekolah dasar melalui 

pembiasaan. Pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran dapat membentuk siswa 

menjadi berkarakter dan akan meningkatkan hasil pembelajarannya. Salah satu 

materi pembelajaran yang perlu disisipkan penanaman karakter dalam 

pembelajarannya yaitu tema 4 Kewajiban dan Hakku di kelas III. Materi ini 

sangat dekat dengan segala aktivitas masyarakat sehari-sehari, begitu juga dengan 

lingkungan siswa. 

Penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran akan maksimal dengan 

adanya penggunaan media pembelajaran yang dipakai dalam kegiatan belajar 
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mengajar. Menurut Arsyad (2017:3) media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Media adalah 

pengantar atau perantara pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Penggunaan 

media pembelajaran agar semakin baik perlu dilakukan pengembangan. 

Pengembangan media ini akan membuat siswa tertarik dalam belajar dan guru 

akan menjadi inovatif dalam menemukan cara yang tepat dalam mengajar di 

kelas. Media pembelajaran menjadi komponen yang menambah intensitas 

interaksi antar guru dan siswa maupun interaksi siswa dengan siswa,  sehingga 

media pembelajaran dapat menjadi alat bantu mengajar yaitu penunjang metode 

pembelajaran guru. 

Pengembangan media pembelajaran pada dasarnya bisa berupa media 

audio, visual, audio-visual, maupun media yang menggunakan komputer. 

Pengembangan media yang sudah ada akan menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif serta mengikuti adanya perkembangan zaman dan teknologi yang 

ada. Pengembangan media ajar juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan 

materi pembelajaran kepada siswa secara langsung.  

Salah satu media yang dapat dikembangkan yaitu media game puzzle 

Menurut Jamil (2012:20) puzzle merupakan bentuk teka-teki dengan model 

menyusun potongan-potongan gambar menjadi kesatuan gambar utuh. Masyarakat 

Indonesia mengenal puzzle sebagai permainan bongkar pasang. Puzzle digunakan 

sebagai alat/sarana untuk permainan yang mengharuskan kita sebagai pemain 

menyusun potongan/kepingan gambar dari puzzle. 



3 
 

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 

beberapa guru, diketahui bahwa proses pembelajaran pada kelas III masih 

konvensional dan didominasi dengan ceramah. Pembelajaran di kelas juga 

berlangsung kurang aktif, yang membuat proses pembelajaran menjadi 

membosankan. Cara mengajar guru juga belum menggunakan media ajar yang 

menarik. Guru pun belum mampu mengajak siswa berperan aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung, sehingga timbal balik antara guru dan siswa masih 

kurang. Akibatnya siswa merasa jenuh serta kegiatan belajar mengajar menjadi 

kurang efektif, selain itu minat dan motivasi belajar siswa pun menjadi rendah 

ketika pembelajaran di kelas. Pembelajaran menjadi terasa monoton dan 

menyebabkan hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal. Jika dilihat dari sifat 

dan karakter siswa SD yang masih senang bermain maka diperlukan media ajar 

yang dapat mengajak siswa bermain. Media tersebut juga harus disesuaikan 

dengan isi materi dari bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan kemajuan 

IPTEK.   

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperlukan suatu pengembangan 

media ajar yang menarik sehingga dapat mendorong siswa untuk meningkatkan 

hasil belajarnya. Pengembangan dilakukan dengan cara membuat media 

pembelajaran yang menarik, inovatif, dan menyenangkan. Melalui media 

pembelajaran yang inovatif pembelajaran akan menjadi bermakna dan siswa bisa 

bermain sambil belajar sehingga tidak jenuh. Oleh karena itu, pembelajaran 

tersebut dapat dicapai dengan pengembangan game puzzle bermedia flash. 

Menurut Mustamid (2015:27) flash merupakan salah satu produk andalan 
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mackromedia yang cukup banyak digunakan saat ini. Flash sebagai software 

pendukung, atau bahkan juga sebagai software utama dalam pembuatan web, 

selain sebagai software pembuat animasi.  Dengan kemampuan Flash yang cukup 

pupuler di kalangan pengguna software komputer maka pengembangan media 

dengan software ini akan membuat pembelajaran semakin menarik dan 

menyenangkan bagi siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febrina (2016) dalam jurnal berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Puzzle pada Materi Bilangan Bulat Kelas 

IV SD Negeri 37 Pekanbaru”. Secara keseluruhan hasil validasi kelayakan puzzle 

mendapat persentase sebesar 93,33% dengan kategori sangat layak, tidak perlu 

direvisi. Hasil uji coba terbatas keefektifan media dilihat peningkatan gain sebesar 

0,84 kategori tinggi dan respon siswa terhadap media pembelajaran puzzle baik 

dengan persentase sebesar 86,29%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan 

media game puzzle ini diperlukan dan layak untuk dikembangkan sebagai media 

pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dan 

pengembangan dengan judul ”Pengembangan Game Puzzle Edukasi Berbasis 

Kearifan Lokal Bermedia Flash Untuk Penanaman Karakter Pada Anak SD”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan 

yang dapat diidentifikasikan, yaitu: 

1. Media ajar hanya berasal dari buku edaran dan belum ada pengembangan 

media ajar yang mengikuti perkembangan zaman. 
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2. Kurangnya sumber belajar dan stimulus dalam pembelajaran berupa media 

yang menarik bagi siswa. 

3. Pembelajaran yang mencerminkan pendidikan karakter masih terbatas dan 

belum berfokus pada kearifan lokal setempat. 

4. Guru belum melaksanakan pengembangan media dalam pembelajaran. 

1.3 Cakupan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan 

diteliti, sebagai berikut: 

1. Permasalahan dalam penelitian dan pengembangan  ini yaitu kurangnya media 

ajar yang menarik dan inovatif. 

2. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di kelas III SD N Winong 01, SD 

N Kebolampang, SD N Pulorejo 01 (kelompok eksperimen) dan SD N 

Sumbermulyo 01, SD N Kropak 02, SD N Godo 03 (kelompok kontrol) di 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 

3. Penelitian dan pengembangan ini berupa media ajar dengan game puzzle 

bermedia flash di kelas III pada tema 4 Kewajiban dan Hakku. 

4. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan tahun pelajaran 2018/2019. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk media ajar Game Puzzle bermedia Flash pada tema 4 

Kewajiban dan Hakku untuk siswa SD kelas III? 
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2. Bagaimana hasil uji keefektifan media ajar Game Puzzle bermedia Flash pada 

tema 4 Kewajiban dan Hakku untuk siswa SD kelas III? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengembangkan media ajar Game Puzzle bermedia Flash pada tema 4 

Kewajiban dan Hakku untuk siswa SD kelas III. 

2. Mendeskripsikan hasil uji keefektifan media ajar Game Puzzle bermedia Flash 

pada tema 4 Kewajiban dan Hakku untuk siswa SD kelas III. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

terhadap pengembangan suatu media ajar terutama di kelas III pada tema 4 

Kewajiban dan Hakku yang ada di Sekolah Dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Sekolah 

1. Sebagai langkah dalam meningkatkan pemahaman siswa dan mencetak siswa 

yang berkarakter. 

2. Sebagai produk pengembangan dalam pembelajaran.  

1.6.2.2 Bagi Guru 

1. Sebagai suatu sarana refleksi maupun pedoman dalam memotivasi guru untuk 

mengembangkan media ajar dan membentuk karakter siswa yang baik. 

2. Membuka wawasan guru akan keberagaman media ajar yang dapat 

dikembangkan. 
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1.6.2.3 Bagi Siswa 

1. Siswa lebih termotivasi dan tertarik dalam pembelajaran  karena  pembelajaran 

dengan adanya media ajar yang bervariasi dan menyenangkan. 

2. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap kearifan lokal pada lingkungan 

setempatnya. 

1.7 Spesifikasi Produk 

Produk media yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu media ajar 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media ajar yang dikembangkan 

berupa media ajar game puzzle bermedia flash yang dipadukan dengan kearifan 

lokal setempat siswa yang memuat nilai karakter. Materi yang dipilih dalam 

pengembangan media ajar ini adalah tema 4 Kewajiban dan Hakku di kelas III 

sekolah dasar. Menurut Vitianingsih (2016:5) game edukasi yang sudah dibuat, 

tampilan form utama dengan menu play, info, high score, help dan exit. Pada 

game ini menu utama berisi main, petunjuk, info, profil, dan keluar. Media ajar 

yang dikembangkan peneliti dengan spesifikasi produk sebagai berikut: 

1. Bagian pada game puzzle bermedia flash ini meliputi: game puzzle, 

waktu/timer, dan skor. 

2. Media ajar ini terdiri dari seperangkat media berisi game puzzle menggunakan 

aplikasi flash, game puzzle manual, dan buku petunjuk game puzzle. 

3. Penyampaian materi dalam game disesuaikan dengan materi kelas III tema 4 

Kewajiban dan Hakku yang ada di sekitar siswa. 

4. Game puzzle ini bisa dioperasikan secara mandiri maupun kelompok dalam 

pembelajaran. 
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1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Media ajar ini menggunakan game puzzle yang dikembangkan dengan 

flash. Media ajar yang di kembangkan yaitu pada materi tema 4 Kewajiban dan 

Hakku untuk kelas III Sekolah Dasar. 


