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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN GAME EDUKASI 2D 

MATEMATIKA BANGUN DATAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS 4 

SD 

Abstrak 

Pemahaman siswa terhdap dasar bangun datar sangat penting, karena pada tingkat ini merupakan 

dasar – dasar bangun datar yang akan dijadikan dasar untuk pembelajaran matematika bangun 

datar pada tingkat selanjutnya. Proses pembelajaran yang diterapkan di SD NEGERI 1 Blulukan 

masih berpusat pada guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

matematika bangun datar untuk siswa SD dengan bentuk game edukasi 2D yang di buat dengan 

aplikasi construc 2. Salah satu inovasi yang cukup membantu pembelajaran ini adalah dibuatnya 

sebuah aplikasi game edukasi 2D Matematika bangun datar untuk membantu meningkatkan 

pengetahuan siswa SD. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan kuisioner oleh ahli media, ahli materi, siswa sebagai pengguna media 

pembelajaran, dan uji blackbocx. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah media 

pembelajaran game edukasi 2D berbasis aplikasi android. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) menggunakan model ADDIE. 

Media ini didalamnya mengandung materi matematika bangun datar. Berdasarkan data yang 

diperoleh dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran game edukasi 2D 

berbasis aplikasi android ini valid dan layak digunakan serta dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dibanding dengan pembelajaran tanpa menggunakan media khususnya pada mata pelajaran 

matematika materi bangun datar kelas 4 SD Negeri 1 Blulukan. 

Kata Kunci: aplikasi android, media pembelajran, game edukasi, matemtika, bangun datar 

Abstract 

Students' understanding of the basics of two-dimentional figure is very important, because at this 

level it is the basics of two-dimentional figure that will be used as the basis for learning two-

dimentional figure mathematics at the next level. The learning process applied at SD NEGERI 1 

Blulukan is still teacher-centered. This study aims to develop two-dimentional figure 

mathematics learning media for elementary school students in the form of 2D educational games 

made with application construction 2. One of the innovations that is quite helpful in this learning 

is the creation of a two-dimentional figure 2D Mathematics educational game application to help 

increase elementary school students' knowledge. Data collection techniques carried out in this 

study used questionnaires by media experts, material experts, students as learning media users, 

and black box test. The product resulting from this research is a 2D educational game learning 

media based on an android application. This research was conducted using a Research and 

Development (R&D) approach using the ADDIE model. This media contains mathematical 

material with flat shapes. Based on the data obtained and the results of the analysis, it can be 

found that the learning media of 2D educational games based on this android application is valid 

and can be used and can improve student learning outcomes compared to learning without using 

media, especially in mathematics subjects for grade 4 flat building material at SD Negeri 1 

Blulukan. 

Keywords: android application, learning media, educational games, mathematics, two-

dimentional figure. 
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1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang terjadi secara di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia memberikan 

dampak yang sangat besar kepada sektor tertentu di beberapa wilayah. Pandemi COVID-19 

merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan 

manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup 

sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia (Syah, 2020). Di Indonesia 

sendiri pemerintah menanggulangi masalah pandemic ini dengan cara memberlakukan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana dengan pemberlakuan PSBB di beberapa 

wilayah di Indonesia maka ada beberapa sektor yang berhenti total tak terkecuali kegiatan belajar 

dan mengajar di sekolah, pondok pesantren, madrasah dan universitas. Penghentian sementara 

kegiatan belajar mengajar di sekolah, pondok pesantren, madrasah dan universitas diganti 

menjadi belajar dari rumah atau biasa disebut dengan pembelajaran online. 

Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini kegiatan belajar mengajar pada SD dilakukan 

secara tatap muka di sekolah masing – masing. Namun setelah adanya pandemi ini pembelajaran 

harus dilakukan secara daring/jarak jauh demi memutus rantai persebaran virus COVID-19 ini. 

Umumnya tenaga pendidik melakukan pembelajaran konvensional dengan cara ceramah serta 

memaparkan beberapa materi yang akan dipelajari oleh siswa, namun hal ini akan membuat 

siswa cenderung lebih malas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar karena kurangnya 

sebuah media pembelajaran. Tertutama pada mata pelajaran matematika di materi bangun datar, 

hal tersebut akan sangat membosankan bagi siswa karena hanya mendengarkan tenaga pendidik 

yang menjelaskan sebuah materi tanpa ada media yang digunakan dalam kegiatan belajar 

tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil prestasi siswa yang menurun karena kurang 

paham dalam materi yang dipelajari. Pentingnya media pembelajaran untuk mata pelajaran 

seperti matematika SD materi bangun datar akan sangat memberikan inovasi baru pada dunia 

Pendidikan yang ada di Indonesia. 

Game edukasi menjadi salah satu solusi yang ditawaran sebagai media pembelajaran 

yang inovatif. Game edukasi  bisa menjadi media pembeajaran yang mengasikan, 

menyenangkan, memiliki rangkaian dan meyebaban kecaduan (Pramuditya et al., 2018). Media 

pembelajaran seperti ini yang nantinya perlu digunakan oleh para tenaga pendidik agar kegiatan 

belajar mengajar lebih menarik dan juga siswa memiliki rasa ingn tahu yang tinngi terhadap 

media pembelajaran game edukasi tersebut. 
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Game edukasi merupakan salah satu tema permainan yang berusaha memberikan nilai 

edukasi dalam sebuah permainan sehingga permainan yang awalnya hanya berfungsi sebagai 

media penghibur, akhirnya juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran atau pelatihan 

(Pramuditya et al., 2018). Game edukasi menjadi salah satu solusi yang ditawaran sebagai media 

pembelajaran yang inovatif. Game edukasi  bisa menjadi media pembeajaran yang mengasikan, 

menyenangkan, memiliki rangkaian dan meyebaban kecaduan (Pramuditya et al., 2018). Media 

pembelajaran seperti ini yang nantinya perlu digunakan oleh para tenaga pendidik agar kegiatan 

belajar mengajar lebih menarik dan juga siswa memiliki rasa ingn tahu yang tinngi terhadap 

media pembelajaran game edukasi tersebut. 

Berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 01 

September 2021 kepada guru kelas 4 SD Negeri 1 Blulukan Ibu Eko Cahyaning U ,S.Pd  

diperoleh bahwa prestasi nilai belajar matematika dalam hal ini kemampuan pemahaman konsep 

siswa rendah. Penyebab rendahnya nilai matematika materi bangun datar yaitu metode 

pembelajaran kurang tepat, minimnya media dalam pembelajaran dikelas, motivasi belajar siswa 

rendah, kurangnya perhatian siswa saat pelajaran berlangsung. Selain itu, guru masih 

mendominasi pelaksanaan pembelajaran matematika, dimana guru masih berperan sebagai 

sumber utama sekaligus aktor dalam pembelajaran. Sementara siswa hanya pasif mendengarkan 

kurang mandiri, sehingga siswa hanya menjadi robot penerima informasi tanpa dapat 

mengeksplorasi lebih dalam informasi yang sebenarnya sudah diperoleh siswa dari lingkungan 

sekitarnya. Dengan adanya media pembelajaran game edukasi tersebut, diharapkan nilai hasil 

belajar siswa untuk mata pelajaran matematika pada materi bangun datar dapat meningkat. 

Berdasar permasalahan yang telah dijelaskan maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Game Edukasi 2D Matematika Bangun Datar 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD” 

Game edukasi yang dikembangkan peneliti menyesuaikan dengan berbagai aspek berupa 

gambar, video, suara dan teks, selain itu juga mempertimbangkan aspek-aspek berikut: 1) 

Efisiensi penggunaan media pembelajaran, 2) Tampilan media pembelajaran, 3) Keefektifan 

media pembelajaran, dan 4) Isi media pembelajaran 

2. METODE

Model Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Game Edukasi 2D untuk mata 

pelajaran Matematika bangun datar merupakan jenis penelitian R&D atau Research and 
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Development (Penelitian dan Pengembangan). Metode penelitian dan pengembangan merupakan 

sebuah strategi penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktik, penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. (Sutama, 

Prof., Dr., 2019) Model yang digunakan oleh peneliti adalah model ADDIE yang dikembangkan 

(Molenda, 2003) yang memiliki salah satu fungsi yaitu menjadikan sebuah pedoman dalam 

membangun produk dan infrastruktur program pelatihan yang dinamis, efektif dan mendukung. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media pembelajaran berbasis game edukasi matematika bangun datar dirancang untuk belajar 

anak kelas 4 SD. Dalam penelitian ini media yang dikembangkan berup game edukasi 2D 

berbasis android yang bertujuan untuk membantu siswa agar dapat belajar sambil bermain 

megenai matematika materi bangun datar. Pada langkah pertama yaitu Tahap analisis dalam 

penelitian ini terdapat beberapa analisis yang diperlukan, yaitu analisis kebutuhan dan analisis 

perangkat lunak. Pada analisis kebutuhan diperoleh dari observasi dan membagikan instrumen 

pertanyaan kepada 5 siswa dalam mata pelajaran matematika sehingga mendapatkan data hasil 

observasi. Sedangkan untuk analisis perangkat lunak digunakan untuk menentukan perangkat 

lunak yang akan digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini, software utama yang 

digunakan adalah Construct 2. 

Langkah selanjutnya yaitu tahap perancangan, tahap ini meliputi beberapa hal yang harus 

dipersiapkan, diantaranya adalah tahap pengumpulan data yang dikumpulkan melalui angket dari 

ahli media, ahli materi dan siswa yang akan menggunakan aplikasi media pembelajaran game 

edukasi ini sendiri. Selanjutnya tahap pembantu pengembangan produk pada tahapan ini 

menyeleksi baik software maupun hardware yang akan digunakan untuk membangun produk. 

Tahap berikutnya yaitu tahap desain media Tahap desain merupakan tahap merancang media 

pembelajaran yang akan dikembangkan. 
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Gambar 1. Flowchart menu dan game utama 

Pada gambar 1 ini menampilkan flowchart menu dan halaman utama menjelaskan proses 

yang terjadi pada menu utama dan pada lingkup permainan utama pada media pembelajaran 

game edukasi matematika bangun datar ini sendiri. 

Gambar 2.  Tampilan Menu Utama 

Gambar 2 menampilkan rancangan desain menu home atau menu utama. Terdapat logo 

media bernama “MATEMATIKA BANGUN DATAR” serta terdapat beberapa tombol atau 

button dengan fungsi yang berbeda pada setiap buttonnya. 
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Selanjutnya tahap pengembangan. Pada tahap ini adalah tahap pengembangan media 

game edukasi berbasis android dengan menggunakan software Construct 2. Pengembangan 

media game edukasi sesuai dengan tahap perancangan yang sudah dibuat oleh peneliti 

sebelumnya. 

Gambar 3. Halaman Menu Utama 

Gambar 3 merupakan tampilan dari halaman menu utama yaitu halaman yang 

menampilkan semua pilihan menu dan logo dari aplikasi, Terdapat logo media bernama 

“MATEMATIKA BANGUN DATAR” Juga terdapat beberapa tombol, diantaranya: tombol 

on/off backsound sebagai pengatur suara backsound dalam media, tombol kompetensi digunakan 

untuk menuju halaman kompetensi, tombol profil di gunakan untuk menuju halaman profil 

pengembang, tombol belajar digunakan untuk menuju pada halaman materi belajar matematika 

bangun datar, tombol bermain digunakan untuk menuju pada permainan matematika bangun 

datar, tombol quiz di gunakan untuk menuju halaman quiz, dan tombol keluar berfungsi untuk 

keluar dari media pembelajaran. 

Tahap implementasi ini merupakan tahap penerapan sekaligus pengujian produk yang 

telah dibuat. Produk ini diterapkan dan diuji oleh ahli media, ahli materi, dan siswa sebagai 

responden. Tahap penerapan ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan media yang 

dikembangkan. 

Tahap uji coba black box . Hasil perolehan nilai uji coba black box  disajikan pada Tabel 

1 dibawah ini: 

Tabel 1. Hasil Perolehan Uji Coba Black Box 

No Penguji Jumlah Pengujian Berjalan Gagal Presentase 

1 Penguji 1 32 32 0 100% 
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2 Penguji 2 32 32 0 100% 

3 Penguji 3 32 32 0 100% 

4 Penguji 4 32 32 0 100% 

5 Penguji 5 32 32 0 100% 

Pada tabel 1 merupakan tabel rangkuman pengujian Black-Box. Ke 32 fungsi yang diuji 

dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan mendapat persetase 100%. Fungsi yang 

gagal berjalan tidak ada dan mendapat persentase 0%. 

Pada gambar 4 dibawah ini adalah Tahap penilaian yang dilakukan oleh dua ahli media, 

berdasarkan tabel Aiken’s V menyatakan bahwa nilai V untuk 23 item adalah 0,83 dengan 

Lower Limits sebesar 0,74 dan Upper Limits senilai 0,98. Sedangkan pada pengujian media ini 

nilai V yang diperoleh sebesar 0,83, maka dapat ditarik kesumpulan bahwa validasi media ini 

valid disebabkan nilai V yang diperoleh sesuai dengan acuan limit pada tabel Aiken’s.  

Gambar 4. Diagram uji media 

Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Ahli Media 

Validator 

Aspek 

Rata – Rata Desain 

Pembelajaran 

Komunikasi 

Visual 
Perangkat Lunak 

Validator 1 95% 100% 85,71% 93,57% 

Validator 2 85% 91,66% 85,71% 87,45% 

Total 90,51% 

Pada Tabel 2 menampilkan hasil rata – rata uji interprestasi. Semua item dapat ditarik 

persentase interpretasi sebesar 90,51% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan item 

sangat layak untuk digunakan kembali. 
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Selanjutnya pada gambar 5 dibawah ini adalah tahap penilaian yang dilakukan oleh satu 

ahli materi pada uji Aiken’s V media memperoleh nilai sebesar 0,89, berdasarkan tabel Aiken’s 

V menyatakan bahwa nilai V untuk 13 item adalah 0,89 dengan Lower Limits sebesar 0,64 dan 

Upper Limits senilai 0,93. Sedangkan pada pengujian media ini nilai V yang diperoleh sebesar 

0,89, maka dapat ditarik kesumpulan bahwa validasi media ini valid disebabkan nilai V yang 

diperoleh sesuai dengan acuan limit pada tabel Aiken’s.   

Gambar 5. Diagram ahli materi 

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Ahli Materi 

Validator 
Aspek 

Rata – Rata 
Pembelajaran Isi 

Validator 1 91,66% 92,85% 92,25% 

Total 92,25% 

Pada Tabel 3. Menampilkan hasil uji kelayakan ahli materi. Hasil penilaian semua item 

dapat ditarik persentase interpretasi sebesar 92,25% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keseluruhan item layak untuk digunakan kembali. 

Pada gambar 6 dibawah ini adalah tahap pengujian media pembelajaran kepada 

responden yaitu siswa SD Negeri 1 Blulukan kelas 4 SD sebanyak 15 siswa. Pengujian ini 

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

tersebut adalah seperti berikut : 
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Gambar 6. Hasil SUS Score 

Setelah menentukan SUS score tiap responden maka selanjutnya menentukan nilai rata-

rata SUS score dengan menggunakan rumus berikut: 

Nilai rata-rata SUS peserta didik diperoleh persentase sebesar 80,33. Berdasarkan hasil 

berikut media pembelajaran masuk dalam kategori Acceptable dengan Grade Range A dan 

dikatakan sangat layak. 

Pada gambar 7 dibawah ini adalah tahap dimana dilakukan uji perbandingan hasil belajar 

siswa antara kelompok A dengan media konvensional (Buku Paket) dan kelompok B dengan 

media game edukasi Matematika Bangun Datar. 

Gambar 7. Hasil Perolehan Nilai 

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 
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Tests of Normality 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar KELOMPOK 

A 

.234 15 .027 .891 15 .070 

KELOMPOK 

B 

.216 15 .059 .870 15 .034 

Pada Tabel 4 menampilkan hasil uji normalitas, dapat dilihat bagian Shapiro-Wilk pada 

kolom Sig. Diketahui nilai Kelompok A memperoleh nilai Sig sebesar 0,070, dan nilai dari 

Kelompok B sebesar 0,034. Berdasarkan perolehan nilai tersebut > 0,05 maka dapat disimpulkan 

data hasil belajar siswa kelompok A dan Kelompok B tersebut berdistribusi normal. 

Hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Based on Mean .811 1 28 .375 

Based on Median .529 1 28 .473 

Based on Median and 

with adjusted df 

.529 1 27.562 .473 

Based on trimmed mean .840 1 28 .367 

Pada Tabel 5 menyajikan hasil dari uji homogenitas. Pada tabel tersebut diketahui bahwa 

perolehan nilai Signifikansi (Sig.) Sebesar 0,245. Dikarenakan perolehan nilai Sig. 0,375 > 0,05 
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maka dapat disimpulkan bahwa varian data hasil belajar antara kelompok A dan Kelompok B 

adalah sama (Homogen). 

Selanjutnya uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui perbandingan 

rata-rata perolehan nilai antara kelompok A dan kelompok B. Hasil dari uji independent sample 

t-test dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7. 

Tabel 6. Group  Statistic 

Group Statistics 

Kelompok N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil Belajar KELOMPOK 

A 

15 83.33 9.759 2.520 

KELOMPOK 

B 

15 65.33 11.255 2.906 

Tabel 7. Hasil Uji Independent Sample T-Test 

Pada Tabel 6 menyajikan perbandingan nilai rata- rata antara kelompok A dan kelompok 

B. Untuk Kelompok A mendapat nilai rata-rata atau mean sebesar 83,33, sedangkan untuk 

Kelompok B mendapat rata-rata sebesar 65,33. Terdapat juga jumlah responden (N) yaitu siswa 

sebagai responden penelitian sejumlah 15 responden. Karena nilai rata-rata Kelompok A 85,17 > 

nilai ratarata Kelompok B 73,50, maka disimpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata hasil 

belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.  
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Diketahui pada tabel 7 hasil dari uji Independent sample t-test memperoleh nilai Sig. 

Levene’s Test for Equality of Variances sebesar 0,375 > 0,05 yang berarti data antara Kelompok 

A dengan Kelompok B Homogen. Pada bagian  t-test for Equality of Means memperoleh 

Signifikansi (2-tailed) dengan nilai 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan acuan 

pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa media ini layak untuk digunakan dan dinilai 

berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman siswa. 

Pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi diperlukan untuk mengevaluasi media sesuai 

data yang diperoleh dari tahap pengembangan dan implementasi yang bertujuan untuk 

melakukan revisi produk sesuai hasil penilaian reviewer dan melanjutkan penyempurnaan 

produk akhir media pembelajaran berbasis game edukasi guna menambah pemahaman siswa. 

4. PENUTUP

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah media pembelajaran game edukasi 2D berbasis 

aplikasi android. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Research and 

Development (R&D) menggunakan model ADDIE. Media ini didalamnya mengandung materi 

matematika bangun datar. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran game edukasi 2D berbasis aplikasi android ini valid dan layak 

digunakan serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibanding dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan media khususnya pada mata pelajaran matematika materi bangun datar kelas 4 SD 

Negeri 1 Blulukan. 
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