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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Belajar adalah tindakan mempelajari sesuatu yang baru dengan 

tujuan mengetahui dari apa yang kita pelajari untuk agar dapat mengerti 

apa yang diajarkan. Salah satu pelajaran yang diajarkan di setiap sekolah 

adalah pelajaran agama. Pelajaran agama diajarkan tiap jenjang pendidikan 

dari SD (Sekolah Dasar). Salah satu pembelajaran agama adalah 

pendidikan agama Katolik. Tujuan dari pembelajaran agama Katolik di 

sekolah Katolik terdiri dari 4 aspek. [1] Keempat aspek tersebut antara 

lain: 

a. Pribadi peserta didik 

Aspek ini membahas tentang pemahaman diri sebagai pria dan 

wanita yang memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan 

kekurangan dalam berelasi dengan sesama dan lingkungan   

b. Meneladani Pribadi Yesus Kristus 

Aspek ini membahas tentang bagaimana meneladani pribadi 

Kristus yang mewartakan Allah Bapa dan Kerajaan Allah  

c. Gereja 

Aspek ini membahas tentang makna gereja, bagaina mewujudkan 

kehidupan menggereja dalam realitas hidup sehari-hari. 

d. Kemasyarakatan 

Aspek ini membahas secara mendalam tentang hidup bersama 

dalam masyarakat sesuai dengan firman Allah/sabda Tuhan, ajaran 

Yesus dan ajaran Agama 

Menurut Suprapto, media pembelajaran adalah alat pembantu 

efektif yang biasa digunakan oleh guru dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan [2]. Tujuan menggunakan media pembelajaran menurut 

Akhmad Sudrajat antara lain: [2] 



2 

 

 

 
2 

1. Media pembelajaran mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

peserta didik. 

2. Media pembelajaran dapat melamapu batasan ruang kelas 

3. Media pembelajarana memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

peserta didik dengan lingkungannya. 

4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan 

5. Media menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis 

6. Media membangkitkan minat dan keinginan baru 

7. Media membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

8. Media memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang knokrit 

sampai abstrak. 

Media pembelajaran memiliki berbagai jenis, diantaranya:  

1. Media visual yang berupa poster, kartun, komik, dan sebagainyaa 

2. Media audial berupa radio, musik, dan sebagainya 

3. Projected stll media yang berupa slide, over head projector, dan 

sebagainya. 

4. Projected motion media yang berupa film, video , computer, dan 

sebagainya 

Perkembangan teknologi semakin pesat dan seiring berjalannya waktu 

banyak sekali produk-produk gadget yang bermunculan misalnya 

smartphone, tablet dan laptop.   

Sekarang ini beberapa sekolah dasar di Semarang sudah banyak 

menggunakan metode pembelajaran Digital Class yaitu dengan menggunakan 

gadget misal laptop, smartphone atau tablet. Penerapan Digital Class ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu [3] 

1. Menjadi alternatif sumber belajar siswa di era digital, tidak hanya dari 

guru di kelas saja. 

2. Menghubungkan sekolah digital untuk belajar dan evaluasi antar sekolah 

satu dengan sekolah lainya dalam lingkup Sekolah Asia Tenggara (SEA 

Digital Class) 
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3. Upaya ini juga sebagai penyadaran bahwa kita ada dalam budaya digital 

dan ada paradigma baru pembelajaran. Kita perkenalkan juga ujian 

bersama online. Ketika ujian tidak lagi membutuhkan kertas. 

Salah satu kelemahan dari Digital Class adalah harus terkoneksi dengan 

internet. Bisa dibilang ini adalah kunci dari berlangsunya kelas digital. Jika 

tidak ada koneksi internet maka Digital Class tidak akan bisa berjalan 

maksimal. Sejauh ini sekolah swasta Katolik yang menerapkan sistem Digital 

Class hanya SD Theresiana 02 saja untuk kelas 4-6 SD saja [4].  

Sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, 

dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah media pembelajaran sebagai 

sarana membantu siswa-siswi dalam memahami materi pelajaran yang 

diberikan. Oleh karena itu mobile game dimanfaatkan sebagai salah satu cara 

menyampaikan materi pembelajaran yang lebih menarik. 

Alasan memilih tema Game Berbasis Android untuk Pembelajaran Agama 

Katolik di Sekolah adalah karena pelajaran Agama Katolik yang disampaikan 

di kelas terasa biasa saja. Menurut hasil dari pre-test di diagram 2.1 

ditunjukan bahwa sebanyak 82% anak-anak saat mengikuti pelajaran agama 

Katolik di kelas terasa biasa saja dan sisanya sebanyak 12% anak-anak 

menganggap pelajaran agama terasa membosankan. 
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Gambar 1.1 Tingkat kepuasan anak-anak saat mengikuti pelajaran Agama Katolik di kelas 

Namun, bagi anak-anak pelajaran Agama Katolik sangat penting bagi 

anak-anak yang ditunjukan pada diagram 1.2 dengan persentase 98% yang 

merupakan gabungan dari anak-anak yang memilih sangat penting dan penting. 

 

Gambar 1.2 Diagram pentingnya pelajaran Agama Katolik di sekolah 
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Gambar 1.3 Ketertarikan anak-anak dengan game bertemakan pelajaran Agama Katolik 

Sebanyak 70% anak-anak menjawab sangat menarik jika pelajaran Agama 

Katolik yang biasa diterima di kelas dijadikan sebuah game edukasi. Dan 30% 

lainnya menjawab menarik jika pelajaran Agama Katolik dijadikan sebuah 

edukasi. 0 

 

Diagram 1.4 Ketertarikan anak-anak untuk bermain game pelajaran Agama Katolik 

Pada tabel 1.4 ditunjukan bahwa anak-anak terlihar sangat tertarik untuk 

memainkan game edukasi bertemakan Agama Katolik. Terlihat sebanyak 70% 

dan 30% anak-anak tertarik untuk memainkan game edukasi bertemakan Agama 

Katolik. 
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Pemilihan Agama Katolik sebagai tema dari game edukasi pembelajaran 

adalah Kegagalan pengajaran yang terjadi karena kurangnya perencanaan 

pembelajaran oleh pengajar agama Katolik, tidak mampu mengimplementasikan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga 

pelajaran yang diterima oleh siswa dikelas terasa monoton dan membosankan. [5] 

Pembuatan game untuk penelitian ini menggunakan platform Android 

karena Android merupakan sistem operasi terbesar di Indonesia. Menurut data 

dari statista.com penggunaan android di Indonesia hingga bulan Juni 2019 ini 

sebesar 93,22% yang menduduki tingkat tertinggi pasar sistem operasi mobile di 

Indonesia. [6] 

 

Gambar 1.5 Statistik Sistem Operasi Mobile di Indonesia 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat pelajaran agama Katolik menyenangkan 

bagi anak Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana cara memformulasikan game yang sesuai dengan tema 

agama Katolik untuk anak Sekolah dasar? 
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3. Bagaimana cara agar Program Digital Class di sekolah bisa 

berjalan meskipun tanpa koneksi internet? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuat pelajaran agama Katolik di sekolah dasar lebih 

menyenangkan. 

2. Umtuk memformulasikan game sesuai yang diinginkan oleh anak 

Sekolah Dasar 

3. Agar program Digital Class dapat berjalan dengan baik meskipun 

tanpa koneksi internet. 


