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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA BERBASIS  GAME 

EDUKASI 2D UNUK PENGGOLONGAN HEWAN BERDASARKAN 

JENIS MAKANANNYA DI MIM LEMAHBANG KELAS 5 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini: 1) Menguji kelayakan media pembelajaran game edukasi 2D 

sebagai media pendukung jika diterapkan dikelas. 2) Membandingkan hasil belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran game edukasi 2D. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dan menggunakan 

model pengembangan ADDIE dengan tahapan 1) Eksplorasi 2) Pengembangan 3) 

Pengujian 4) Desiminasi. Penelitian ini dilakukan di MIM Lemahbang. Waktu 

penelitian ini dilakukan beberapa tahap: 1) Persiapan, merancang proposal 

dilakukan bulan April hingga Juli 2021 digunakan sebagai acuan penelitian. 2) 

Pelaksaan, melakukan uji kelayakan produk kepada ahli media dan ahli materi. 

Selanjutnya mengimplementasi kan produk kepada siswa kelas 5. Tahap ini 

dilaksanakan bulan Agustus hingga November 2021. 3) Pelaporan, membuat 

laporan hasil penelitian yang dilakukan bulan Desember 2021. Untuk mengetahui 

kelayakan media dan materi penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

angket. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari ahli media memperoleh 

persentase sebesar 86%, ahli materi 92% dan penilaian pengguna menggunakan 

angket SUS diperoleh hasil 92,33% dari 30 siswa, maka media pembelajaran ini 

sangat layak digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Untuk mengetahui 

perbandingan hasil belajar siswa menggunakan uji paired sample t-test diperoleh 

nilai rata-rata kelompok A 83,667 dan kelompok B 77,333, dapat disimpulkan 

adanya perbedaan signifikan antara nilai rata-rata hasil belajar.  

 

Kata kunci: media pembelajaran, game edukasi, dan siswa. 

 

Abstract 

 

The purposes of this study: 1) To test the feasibility of 2D educational game 

learning media as a supporting media if applied in class. 2) Comparing student 

learning outcomes before and after using 2D educational game learning media. This 

study uses the Research and Development method and uses the ADDIE 

development model with the stages of 1) Exploration 2) Development 3) Testing 4) 

Dissemination. This research was conducted at MIM Lemahbang. When this 

research was carried out in several stages: 1) Preparation, designing a proposal 

carried out from April to July 2021 was used as a research reference. 2) 

Implementation, conducting product feasibility tests to media experts and material 

experts. Furthermore, implementing the product to grade 5 students. This stage is 

carried out from August to November 2021. 3) Reporting, making a report on the 

results of research conducted in December 2021. To determine the feasibility of 

media and research material using questionnaire data collection techniques. The 

results of this study indicate that media experts get a percentage of 86%, material 

experts 92% and user assessments using the SUS questionnaire get 92.33% results 
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from 30 students, so this learning media is very suitable to be used to help the 

learning process. To find out the comparison of student learning outcomes using 

the paired sample t-test, the average value of group A is 83,667 and group B is 

77,333, it can be concluded that there is a significant difference between the average 

value of learning outcomes. 

 

Keywords: learning media, educational games, and students. 

 

1. PENDAHULUAN 

Materi pembelajaran IPA kelas 5 tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya merupakan materi pembelajaran yang mempelajari 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 dalam ekosistem, selain itu agar 

siswa lebih paham dan mengetahui jenis hewan termasuk golongan pemakan apa. 

Dalam penyampaian materi pembelajaran IPA, diperlukan sebuah media 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar materi yang disampaikan mampu 

diterima siswa secara maksimal. Mata Pelajaran IPA merupakan mata pelajaran 

wajib yang harus disampaikan menggunakan media yang mendukung proses 

pembelajaran (Ni Wyn. Listyawati, 2013). 

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 dianggap membosankan dan 
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sulit di pahami oleh siswa, oleh karena itu diperlukan suatu media pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa. 

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). Permainan yang 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan sering digunakan dalam dunia 

pendidikan adalah game edukasi (Setyosari, 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 (Setyosari, 2017) metode game edukasi dapat 

memotivasi siswa dalam proses pembelajaran yang turut aktif mengikut 

sertakannya, sehingga proses pembelajaran lebih mengasikkan sehingga 

diharapkan siswa dapat lebih mudah menguasai materi pelajaran yang diberikan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arifitama & Syahputra, 2016) 

dengan judul “Aplikasi Mobile Edutainment Pengenalan Hewan Berdasarkan 

Pengelompokan Jenis Makanan Untuk Anak Usia Dini” penelitian ini sama dengan 

penelitian yang dikembangkan ini, tetapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada 

pendalaman materi saja tanpa adanya fitur untuk bermain. Studi lain yang dilakukan 

oleh Sigalayan, Haryadi, Rustandi & Mauliana juga mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android. 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan minat belajar siswa tentang materi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis game edukasi 2D. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan tahapan 

eksplorasi, pengembangan, pengujian, desiminasi. Research and Developtment 

merupakan penciptaan produk baru atau menyempurnakan produk – produk yang 

sudah ada sebelumnya dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan (Sutama, 

2016). Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri 
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analisa, perancangan, pengembangan, implementasi, & evaluasi (Mulyatiningsih, 

2011). 

 

Gambar 1. ADDIE Development Model 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik angket. 

Instrumen penilaian dalam bentuk lembar angket diberikan kepada ahli media, ahli 

materi dan siswa untuk menguji tingkat kelayakan media yang telah dikembangkan. 

Terdapat beberapa aspek di dalam instrumen penilaian ahli media diantaranya 

aspek efisiensi, aspek tampilan, aspek kualitas dan aspek perangkat lunak. 

Instrumen penilaian ahli memiliki 2 aspek yaitu aspek pembelajaran dan aspek isi 

materi. Instrumen penilaian siswa memili 4 aspek yaitu aspek kemudahan, 

kemenarikan, motivasi, dan kemanfaatan. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan 

teknik analisis data kuantitatif. 

2.1 Uji Validasi Isi 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan peniliti untuk menguji validasi 

menggunakan V value pada setiap pertanyaan diukur. Koefisien validasi Aiken’s V 

merupakan teknik yang akan digunakan untuk menganalisis. Berikut rumus validasi 

Aiken’s V menurut Aiken (1980). 

𝑉 =  ∑ 𝑆 /[𝑛(𝑐 − 1)] 

Keterangan: 

S = r – lo 

lo = angka penilaian terendah 
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r = angka yang diberikan oleh ahli 

c = angka penilaian tertinggi 

n = jumlah penilai 

2.2 Uji Usability  

Uji Usability pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan lembar angket 

kepada responden yaitu siswa. Angket tersebut menggunakan System Usability 

Scale (SUS) dari John Broke. Terdapat beberapa kriteria penilaian SUS seperti pada 

tabel 1 dibawah. Nilai skor total yang diperoleh dari semua siswa maka akan 

dijumlahkan dan dicari rata-ratanya dengan rumus: 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

�̅�  : nilai rata-rata 

∑ 𝑥 : jumlah skor 

𝑁  : jumlah responden 

 

Gambar 2. SUS Score 

Menurut Brooke (2013) dalam menentukan rata-rata terdapat 3 tingkatan nilai 

SUS yaitu Acceptability Ranges, Grade Range, dan Adjective Ratings. 

2.3 Uji Interpretasi 

Data yang diperoleh dari penilaian ahli media dan ahli materi akan dianalisis dengan 

mengubahnya kedalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat kelayakan. 

Berikut rumus deskriptif presentase adalah: 
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𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (%) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖

skor yang diharapkan
𝑥 100% 

 

Tabel 1. Skor Dan Kriteri Kelayakan 

Persentase Kriteria 

81% sampai 100% Sangat layak/sangat baik 

61% sampai 80% Layak/baik 

41% sampai 60% Cukup layak/cukup baik 

21% sampai 40% Kurang layak/kurang baik 

0% sampai 20% Tidak layak/tidak baik 

2.3.1 Uji Reliabilitas 

Uji reliatbilitas pada penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah 

instrumen yang digunakan peneliti sudah dapat dikatakan baik. Pengujian 

reliabilitas ini menggunakan Cronbach Alpha. 

2.3.2 Analisis Peningkatan Pemahaman Siswa 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kelayakan media dan peningkatan 

pemahaman siswa dapat dianalisis dengan melihat hasil belajar 2 kelompok 

kelas yang berbeda yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas 

kontrol. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui normal 

tidaknya suatu distribusi data dengan menggunakan uji Normalitas Shapiro 

Wilk. Data dapat dikatakan normal dalam Shapiro Wilk apabila perolehan 

nilah Sig.>0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Setelah data dinyatakan berdistribusi normal dalam uji normalitas maka 

selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data dari 

2 kelompok bersifat sama (homogen). 

c. Uji Independent Sample T-test 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dari 

kedua sample yang tidak berpasangan. Sebelum melakukan uji independent 
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sample t-test data harus sudah berdistribusi normal dan homogen. Pada 

penelitian ini uji independent sample t-test dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa kelompok A menggunakan media dan 

kelompok B tanpa menggunakan media. Jika nilai signifikansi (2-tailed) < 

0,05 maka menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua 

kelompok, dan dapat dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti 

media layak digunakan. Jika nilai-nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05 maka 

tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua 

kelompok dan dapat dinyatakan H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti 

media tidak layak digunakan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap pertama dalam penelitian ini yaitu melakukan eksplorasi atau 

mengumpulkan data sesuai kebutuhan. Tahap pengumpulan data dilakukan di Mim 

Lemahbang Nogosari Kelas 5 dan menggunakan metode pengumpulan data dengan 

metode observasi kondisi kelas pada saat pembelajaran dan wawancara terhadap 

guru pengampu mata pelajaran IPA kelas 5. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

produk media yang dikembangkan sesuai dengan pengguna, kompetensi inti, 

kompetensi dasar serta materi pelajaran yang akan digunakan di dalam media 

pembelajaran. 

Tahap yang kedua adalah tahap pengembangan media pembelajaran IPA 

berbasis game edukasi 2D dengan menggunakan software Construct 2. Desain atau 

rancangan dibuat pada bab 3 yang digunakan sebagai acuan dalam proses 

pengembangan media pembelajaran.  

Tahap yang ketiga adalah tahap implementasi. Tahap implementasi 

merupakan tahap penerapan sekaligus pengujian produk yang telah di kembangkan. 

Produk yang telah dikembangkan ini diterapkan dan diuji oleh ahli media, ahli 

materi, dan siswa kelas 5 MIM LemahbaNG Nogosari sebagai responden. Tahap 

penerapan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan media dan 

peningkatan pemahaman siswa kelas 5 MIM Lemahbang Nogosari terhadap materi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya setelah penggunakan media 

pembelajaran yang telah dikembangkan. 
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Berikut adalah hasil dari perancangan produk media pembelajaran yang telah dibuat 

oleh peneliti : 

                    

Gambar 3. Menu Utama         Gambar 4. Menu Materi        Gambar 5.Pengetahuan    

Pada gambar 3 merupakan tampilan halaman menu utama. Menu materi 

didalamnya berisi tentang materi pembelajaran sesuai dengan KI & KD 

pembelajaran. Gambar 4 merupakan tampilan dari menu materi pembelajaran. Pada 

menu ini terdapat 2 pilihan menu yaitu menu pengetahuan dan menu video materi, 

kedua menu diatas sama-sama berisi tentang materi pembelajaran yang 

membedakan hanya pada menu pengetahuan berisi teks dan gambar pendukung 

materi sedangkan video materi berisi video mengenai tentang materi pembelajaran. 

Pada gambar 5 merupakan tampilan menu pengetahuan. Pada menu ini terdapat 2 

materi pokok penting yang dapat digunakan siswa sebagai sumber belajar yaitu 

materi ekosistem dan materi mengenal jenis hewan. 
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   Gambar 6. Profil          Gambar 7. Informasi. 

Gambar 6 merupakan tampilan profil yang menampilkan biodata diri 

perancang media pembelajaran berbasis game edukasi 2D. Gambar 7  merupakan 

tampilan dari halaman informasi yang menampilkan tentang penjelasan maksud dan 

tujuan media pembelajaran berbasis game edukasi 2D dibuat.               

                     

Gambar 8. Menu Jenis Hewan  Gambar 9. Contoh Hewan   Gambar 10. Materi 

Gambar 8 merupakan tampilan menu materi mengenal jenis hewan. Pada 

tampilan ini terdapat 3 menu pilihan dimana didalamnya berisi materi yang 

berbeda-beda. Gambar 4.9 merupakan tampilan contoh jenis hewan sesuai dengan 

golongan hewan. Pada gambar hewan tersbut apabila di klik akan muncul suara 

nama hewan tersebut. Gambar 4.10 merupakan tampilan isi materi, selain hanya 
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tulisan, terdapat juga gambar-gambar yang digunakan sebagai pendukung materi 

pembelajaran.  

                    

Gambar 4.11 Menu Video        Gambar 4.12 Video          Gambar 4.13 Pelatihan 

Pada gambar 4.12 merupakan tampilan isi menu video materi Pada tampilan 

ini terdapat 2 menu yaitu menu materi ekosistem dan menu materi penggolongan 

hewan. Gambar 4.13 merupakan tampilan video materi pembelajaran. Pada gambar 

4.14 merupakan isi tampilan menu pelatihan. Pada menu ini terdapat 2 pilihan menu 

untuk siswa yaitu menu mencocokan makanan hewan yang bersifat permainan 

dengan sistem drag & drop dan yang kedua menu quis. 

                         

Gambar 4.14 Petunjuk  Gambar 4.15 Permainan  Gambar 4.16 Reward Permainan 

Gambar 4.14 merupakan petunjuk permainan mencocokkan makanan 

hewan yang berfungsi agar mempermudah siswa sebelum memulai permainan. 
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Gambar 4.15 Pada permainan ini siswa harus mencocokkan makanan hewan sesuai 

dengan jenis hewannya dengan cara drag & drop sesuai dengan watku yang 

disediakan. Selain itu juga terdapat nilai sebagai reward seperti gambar 4.16. 

                                        

                     Gambar 4.17 Quis Gambar               4.18 Reward Quis 

Pada gambar 4.17 merupakan tampilan quis dimana terdapat 20 pertanyaan 

pilihan ganda yang harus diselesaikan siswa. Pada tampilan ini juga diberikan 

waktu untuk mengerjakan seluruh pertanyaan dan setiap pertanyaan memiliki nilai. 

Gambar 4.18 merupakan tampilan reward setelah siswa menyelesaikan 20 

pertanyaan. Nilai & bintang yang diberikan tergantung jumlah salah dan benar 

pertanyaan yang telah dikerjakan oleh siswa. 

Tahap yang keempat adalah evaluasi. Pada tahap ini mengevaluasi produk 

yang telah diuji coba dan diterapkan. Evaluasi dilakukan sesuai kritik, saran, dan 

masukan dari ahli media dan ahli materi. 

Sebelum ke tahap penilaian media yang telah di kembangkan oleh peneliti 

di ujicobakan kepada 5 responden, untuk menguji fungsi dari media. 

Tabel 2. Rangkuman Black Box 

No.  Penguji  Jumlah Pengujian Berjalan Gagal Persentase 

1. 1 27 27 0 100% 

2. 2 27 27 0 100% 
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3. 3 27 27 0 100% 

4. 3 27 27 0 100% 

5. 4 27 27 0 100% 

Hasil pengujian Black Box yang dilakukan oleh 3 responden dapat dilihat pada 

Tabel 2. Pada tabel rangkuman uji Black Box semua item dapat berjalan dengan 

persentase 100% ini menunjukan bahwa sistem yang di kembangkan peneliti 

berhasil di jalankan. 

Tahap yang selanjutnya adalah tahap penilaian. Penilaian yang dilakukan 2 

ahli media pada uji Aiken’s V memperoleh nilai V untuk 19 item adalah 0,86 

dengan Lower Limits sebesar 0,69 dan Upper Limits senilai 0,96. Sedangkan pada 

pengujian media ini nilai V yang diperoleh sebesar 0,86, maka dapat ditarik 

kesumpulan bahwa validasi media ini valid disebabkan nilai V yang diperoleh 

sesuai dengan acuan limit pada tabel Aiken’s. 

 

Gambar 19. Grafik Uji Media 

Hasil penilaian semua item dapat ditarik persentase interpretasi sebesar 86% 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan item sangat layak untuk 

digunakan kembali. 

Tahap penilaian yang selanjutnya adalah penilaian yang dilakukan oleh ahli 

materi. Pada penelitian ini, penilaian ahli materi dilakukan oleh guru MIM 

Lemahbang Nogosari yaitu Ibu Nadia Nur, S.Pd selaku guru pengampu mata 

pelajaran IPA kelas 5. Penilaian yang dilakukan ahli materi pada uji Aiken’s V 

memperoleh nilai V untuk 13 item adalah 0,92 dengan lower limits sebesar 0,64 

100%100%

83%

66%

83%

66%

100%100%

83%83%83%

100%

83%

100%100%

83%

100%

66%66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

It
em

 1

It
em

 2

It
em

 3

It
em

 4

It
em

 5

It
em

 6

It
em

 7

It
em

 8

It
em

 9

It
em

 1
0

It
em

 1
1

It
em

 1
2

It
em

 1
3

It
em

 1
4

It
em

 1
5

It
em

 1
6

It
em

 1
7

It
em

 1
8

it
e

m
 1

9



13 
 

dan upper limits senilai 0,93. Sedangkan pada pengujian media ini nilai V yang 

diperoleh sebesar 0,92, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa validasi media ini 

valid disebabkan nilai V yang diperoleh sesuai dengan acuan limit pada tabel 

Aiken’s. 

 

Gambar 20. Grafik Ahli Materi 

Hasil penilaian semua item dapat ditarik persentase interpretasi sebesar 92% 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan item sangat layak untuk 

digunakan kembali. 

Pengujian media pembelajaran selanjutnya adalah pengujian kepada 

responden yaitu siswa kelas 5 di Mim Lemahbang sebanyak 30 siswa. Pengujian 

ini dilakukan melalui lembar angket yang akan diisi oleh siswa, hasil dari penilaian 

uji coba siswa bisa dilihat dari grafik : 

 

Gambar 21. Grafik SUS Skor Siswa 

Gambar 4.21 menampilkan grafik hasil penilaian SUS yang diberikan oleh 30 

peserta didik terhadap media pembelajaran ini memperoleh persentase sebesar 

92,33 sehingga masuk dalam kategori Acceptable.  
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Tahap perbandingan hasil belajar siswa antara kelompok kelas eksperimen 

dan kelompok kelas kontrol. Hasil perolehan nilai disajikan pada tabel 3: 

Tabel 3. Perbandingan Rata-rata Nilai 

Group Statistics 

 Kemompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Belajar Kelompok A 15 83,667 6,1140 1,5786 

Kelompok B 15 77,333 5,9362 1,5327 

Tabel 3 menampilkan perbandingan nilai rata-rata antara kelompok A dan 

kelompok B.  Untuk kelompok A memperoleh nilai rata-rata sebesar 83,667, 

sedangkan kelompok B memperoleh nilai rata-rata sebesar 77,333. Jumlah 

responden (N) yang digunakan sebagai subjek penelitian sebanyak 30 siswa yang 

dibagi menjadi 2 kelompok kelas yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelompok 

kelas kontrol. Karena nilai rata-rata kelompok A 83,667 > nilai rata-rata kelompok 

B 77,333, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan rata-rata hasil 

belajar siswa antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol. 

Hasil uji normalitas bisa dilihat pada tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kemompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar Kelompok A ,186 15 ,170 ,924 15 ,225 

Kelompok B ,253 15 ,011 ,899 15 ,091 

Tabel 4 merupakan hasil uji normalitas, dapat dilihat pada bagian Shpiro-

Wilk pada kolom Sig. Diketahui hasil nilai kelompok kelas A memperoleh nilai Sig 

sebesar 0,225 dan nilai kelompok kelas B sebesar 0,091. Berdasarkan perolehan 

nilai tersebut > 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan data hasil belajar siswa 

kelompok A dan Kelompok B tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 
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Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,12 1 28 ,913 

Tabel 5 merupakan hasil dari uji homogenitas. Pada tabel diatas diketahui 

bahwa perolehan nilai Signifikansi (Sig.) sebesar 0,913. Dikarenakan perolehan 

nilai Sig. 0,913 > 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa varian data hasil 

belajar antara kelompok A dengan kelompok B adalah sama (Homogen). 

Setelah data dinyatakan berdistribusi normal pada uji normalitas dan adanya 

kesamaan varian antara kelompok A dan kelompok B maka selanjutnya dilakukan 

uji independent sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 

hasil belajar siswa antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas 

kontrol. Hasil uji independent sample t-test pada tabel 4.9 dan tabel 4.10. 

Tabel 6. Hasil Uji Independent Sample T-test 

 

Diketahui pada tabel 6 hasil dari uji independent sample t-test memperoleh 

nilai Sig. Levene’s Test for Equality of Variances sebesar 0,913>0,05 yang berarti 

data antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol bersifat 

sama (homogen). Pada bagian t-test for Equality of Means memperoleh Signifikansi 

(2-tailed) dengan nilai 0,008 dan lebih kecil dari 0,05 maka berdasarkan acuan 

pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan data hasil uji independent sample t-test tersebut dapat disimpulkan 

bahwa adanya perbedaan signifikan antara nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

kelas eksperimen yang merupakan kelas menggunakan media pembelajaran 

berbasis game edukasi 2D dengan kelompok kelas kontrol yang tanpa 

menggunakan media pembelajaran berbasis game edukasi 2D. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis game edukasi 2D, media pembelajaran yang telah 

dikembangkan ini dapat dikatakan layak berdasarkan hasil perhitungan angket dari 
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ahli media, ahli materi dan responden. Adapun hasilnya sebagai berikut: 1) Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 2 orang ahli media uji dengan uji Aiken’s V 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,86 sehingga dapat dinyatakan valid. 2) Hasil 

dari uji Aiken’s V dari ahli materi memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,92 dan dapat 

dinyatakan valid. 3) Hasil dari penilaian angket responden berdasarkan perhitungan 

SUS memperoleh persentase sebesar 92,33% sehingga masuk dalam kategori 

acceptable dan dapat dikatakan layak. Perbandingan hasil belajar dengan uji 

independent sample t-test antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok 

kelas kontrol menunjukkan hasil perbedaan yang signifikan dalam perolehan nilai 

rata-rata. Untuk kelompok kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 

83,667 sedangkan kelompok kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 

77,33. 
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