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PENGEMBANGAN GAME EDUKASI MATEMATIKA DASAR UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN BAGI KELAS 3 SD 

 

Abstrak 

 

Pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika dasar sangat penting, karena pada 

tingkat ini merupakan pengetahuan awal mengenai matematika dasar yang akan dijadikan 

dasar untuk pembelajaran matematika pada tingkat selanjutnya. Proses pembelajaran yang 

diterapkan di SD Negeri 1 Blulukan masih berpusat pada guru atau pembelajaran secara 

konvensional. Salah satu inovasi yang cukup membantu pembelajaran ini adalah dibuatnya 

sebuah aplikasi game edukasi 2D Matematika untuk membantu meningkatkan pemahaman 

siswa SD khususnya pada kelas 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran Matematika untuk siswa SD dengan bentuk game edukasi 2D yang di buat 

dengan aplikasi construct 2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Research 

and Development (R&D) menggunakan-model pengembangan ADDIE. Isi dari media 

pembelajaran game edukasi ini yaitu materi mengenai Matematika khususnya untuk kelas 3 

SD. . 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 kelas 4 SD Negeri 1 Blulukan. 

 

Kata Kunci :  Media Pembelajaran, Game Edukasi, Matematika Dasar, Game 2D 

 

Abstract 

 

Students' understanding of basic mathematics subjects is very important, because at this level 

it is the initial knowledge of basic mathematics that will be used as the basis for learning 

mathematics at the next level. The learning process applied at SD Negeri 1 Blulukan is still 

teacher-centered or conventional learning. One innovation that is quite helpful in this learning 

is the creation of a 2D Mathematics educational game application to help improve the 

understanding of elementary school students, especially in grade 3. This study aims to 

develop Mathematics learning media for elementary school students in the form of a 2D 

educational game made with the construct 2 application. This research was conducted using 

the Research and Development (R&D) method using the ADDIE development model. The 

content of this educational game learning media is material about Mathematics, especially for 

grade 3 elementary school. Based on the data obtained and the results of the analysis, it can 

be concluded that the 2D educational game learning media based on this android application 

is valid and feasible to use and can improve student learning outcomes compared to learning 

without using media, especially in the 4th grade Mathematics subject at SD Negeri 1 

Blulukan. 

 

Keywords :  Learning Media, Educational Games, Basic Mathematics, 2D Games 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda abstrak dan mengutamakan 

proses berpikir deduktif (Sulistiani, 2016). Pembelajaran matematika membutuhkan berbagai 

macam keterampilan, antara lain keterampilan kognitif, emosional, dan psikomotorik. 
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Harapannya melalui pengajaran matematika, meningkatkan kemampuan, mengembangkan 

keterampilan dan penerapannya. Akan tetapi pada proses pembelajaran matematika membuat 

siswa kesulitan untuk memahami. Banyak orang bahkan mengeluh bahwa kelas matematika 

itu membosankan, membosankan, dan sulit untuk dipahami.  (Sulistiani, 2016) Karena itu 

wajar apabila matematika tidak mudah dipahami oleh kebanyakan siswa. Sifat ilmu 

matematika yang demikian itu, tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi anak-anak usia 

SD yang mempelajari matematika, sehingga berdampak pada hasil belajar yang belum sesuai 

dengan yang kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berdasarkan analisis kebutuhan di SD Negeri 1 Blulukan yang dilakukan peneliti yaitu 

mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis game edukasi 2D, karena masih 

banyak siswa yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran secara konvensional. 

Sedangkan saat ini, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013 dimana seharusnya 

pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pembelajaran lebih berpusat pada siswa 

(student center). Jadi peneliti memiliki sebuah ide untuk mengembangkan media 

pembelajaran ini.  

Game edukasi merupakan--media pembelajaran yang--sangat menarik untuk 

dikembangkan. Ada beberapa kelebihan dari game--edukasi dibandingkan dengan metode 

pembelajaran--konvensional. Salah satu kelebihan utama game edukasi adalah pada 

visualisasi dari permasalahan-nyata. Massachussets Insitute of Technology (MIT) berhasil 

membuktikan--bahwa game sangat berguna-untuk meningkatkan logika dan pemahaman 

pemain terhadap suatu masalah melalui proyek game--yang dinamai Scratch. 

Game matematika online merupakan salah satu media yang dapat membantu 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan kegiatan yang menarik dalam 

pembelajaran sehingga belajar menjadi-menyenangkan. Oleh sebab itu pentingnya dibuat 

Game--Edukasi 2D yang berisi-materi matematika supaya siswa dapat mempelajari materi 

tersebut-hanya lewat perangkat-smarthphone yang mereka miliki. 

Penelitian relevan yang dilakukan oleh (Lestari, 2011) tentang “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Matematika Berbasis Multiple Intelligences With Game Untuk Meningkatkan 

Keaktifan Belajar Siswa.” Dari hasil penelitian diketahui adanya peningkatan hasil belajar 

dari rata-rata 6,21 sebelum tindakan penelitian menjadi rata-rata 75,72 setelah menggunakan 

metode game. 

Penelitian relevan yang dilakukan oleh (Murtiyasa & Rahmawati, 2021) tentang 

“Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran untuk Mata Kuliah Teknologi Informasi dan 

Komunikasi sebagai Alat Bantu Belajar untuk Sekolah Menengah Pertama”. Dari Dapat 
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disimpulkan bahwa penilaian ahli media a nilai 0.81 yang dapat dinyatakan valid. Bahan 

Penilaian ahli mendapat nilai 0,91 yang bisa dikatakan dinyatakan valid. Nilai penilaian siswa 

64,11 yang dapat dikategorikan sebagai marjinal. Pembelajaran siswa hasil meningkat 32% 

setelah menggunakan pembelajaran aplikasi media. Hasil analisis dan pengujian Data 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dari sebelumnya metode. 

2. METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode R&D dengan menggunakan model 

pengembangan dengan pendekatan ADDIE dari (Branch, 2009) yang terdapat terdapat 5 

tahapan, yaitu: 1) Analisis/penilaian (analysis), 2) Perancangan (design), 3) Pengembangan 

(development), 4) Implementasi (implementation), dan 5) Evaluasi (evalution).   

Media pembelajaran ini di uji coba pada pelajaran matematika kelas 3 di SD Negeri 1 

Blulukan. Pengujian produk dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran tersebut sebelum digunakan untuk penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket penilaian. Instrumen 

penilaian dalam bentuk angket diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan responden untuk 

menguji kelayakan produk media pembelajaran ini. Media pembelajaran ini akan diuji coba 

pada mata pelajaran matematika kelas 3 di SD Negeri 1 Blulukan. Pengujian produk 

dilakukan oleh 2 dosen dari Progdi Pendidikan Teknik Informatika, UMS dan 1 ahli materi 

dari guru mata pelajaran matematika kelas 3 SD Negeri 1 Blulukan. Pengujian media 

pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk media sebelum digunakan 

untuk penelitian. Terdapat beberapa aspek penilaian untuk ahli media, yaitu : desain 

pembelajaran, komunikasi visual, dan perangkat lunak. Aspek penilaian untuk ahli materi, 

yaitu : aspek pembelajaran dan aspek isi.  Sedangkan aspek penilaian siswa, yaitu : aspek 

motivasi, kemenarikan, kemudahan, dan manfaat. Teknik pengumpulan data menggunakan 

angket yang telah diuji cobakan terlebih dahulu dan kemudian diuji validitas serta uji 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji 

black box, uji t, dan uji perbandingan rata-rata nilai. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap awal dari penelitian ini adalah tahap eksplorasi yang dilakukan dengan cara observasi 

di SD Negeri 1 Blulukan. Dimana banyak siswa yang terkendala dalam memahami 

pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika.  Dengan metode observasi yang 

bertujuan untuk mencari informasi mengenai produk yang sesuai dengan pengguna, serta 

materi informasi yang tentunya sebagai konten didalam media yang akan dikembangkan. 
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Tahap selanjutnya adalah pengembangan media animasi edukasi menggunakan Construct 2. 

Desain storyboard yang telah dibuat digunakan sebagai acuan desain media yang akan 

dibuat. 

Berikut adalah hasil dari perancangan produk media yang telah dibuat oleh peneliti : 

 

Gambar 1. Flowchart Media Game Edukasi 

Gambar 1 memperlihatkan flowchart media game edukasi. Aktivitas dimulai dengan 

memilih "Main" oleh user. Setelah itu, sistem merespon dengan menampilkan halaman level 

dan user harus memilih level yang kemudian user harus memainkan dan menyelesaikan 

semua soal untuk mendapatkan nilai dari sistem. Kemudian user memasukkan nama setelah 

permainan tersebut berakhir untuk melanjutkan ke halaman papan skor, maka user sudah bisa 

mengakses papn skor untuk melihat nilainya. 



5 
 

 

Gambar 2. Menu Utama 

 Gambar 2. Merupakan tampilan dari halaman menu utama yaitu halaman yang 

menampilkan semua pilihan menu dan logo dari aplikasi, terdapat 6 pilihan menu yang ada 

pada media. 

 

Gambar 3. Halaman Game 
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Gambar 4. Halaman Game 

Gambar 3.1 dan 3.2 Merupakan tampilan dari halaman game pada media tersebut, 

pengguna tinggal menjalankan sesuai peraturan game dan akan berhasil. Setelah menjawab 

soal ada emoticon tertawa jadi soal tersebut berhasil  dijawab dengan benar. 

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. 

Tabel 1. Rangkuman Pengujian Black Box 

No.  Penguji  Jumlah Pengujian Berjalan Gagal Persentase 

1. 1 10 10 0 100% 

2. 2 10 10 0 100% 

3. 3 10 10 0 100% 

4. 4 10 10 0 100% 

5. 5 10 10 0 100% 

Tabel 1 merupakan tabel rangkuman pengujian Black-Box. Pada pengujian Black Box di 

di lakukan oleh 5 responden. Pada tabel rangkuman uji Black Box semua item dapat berjalan 

dengan persentasi 100% ini menunjukan bahwa sistem yang di kembangkan peneliti berhasil 

di jalankan. Fungsi yang diuji dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. 

Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap mengevaluasi 

produk yang telah diterapkan dan diuji coba pada tahap implementasi sebelumnya. Evaluasi 

dilakukan sesuai kritik, saran, dan masukan dari ahli media, dan ahli materi. 



7 
 

Tahap penilaian yang dilakukan oleh dua ahli media pada uji Aiken’s V media 

menyatakan bahwa nilai V untuk 22 item adalah 0,82 dengan Lower Limits sebesar 0,64 dan 

Upper Limits senilai 0,93. Sehingga dapat ditarik kesumpulan bahwa validasi media ini valid. 

 

Gambar 5. Grafik Interpretasi Ahli Media 

Gambar 4 menunjukkan hasil grafik interprestasi dari ahli media yang dikatakan layak 

jika dengan Lower Limits bernilai 0,67, Upper Limits bernilai 0,93 atau Nilai V yang didapat 

adalah 0,82. Dari data yang diolah dari item 1 sampai dengan 22 dengan nilai rata-rata yaitu 

86%, yang berarti bahwa keseluruhan item layak dipergunakan kembali. 

Selanjutnya tahap penilaian yang dilakukan oleh satu ahli materi pada uji Aiken’s V 

media menyatakan bahwa nilai V untuk 13 item adalah 0,82 dengan Lower Limits sebesar 

0,64 dan Upper Limits senilai 0,93. Sehingga dapat ditarik kesumpulan bahwa validasi media 

ini valid. 

 

Gambar 6. Grafik Interpretasi Ahli Materi 

Gambar 5 persentase interpretasi digunakan untuk mengetahui kelayakan berdasarkan 

data yang diperoleh dasi hasil uji aiken’s V. Instrumen hasil penilaian item pertanyaan oleh 

ahli materi dijadikan persentase, dari hasil penilaian 13 semua item dapat ditarik persentase 
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interpretasi sebesar 89,75% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan item layak 

untuk digunakan kembali. 

Pengujian media ini selanjutnya adalah pengujian kepada responden yaitu siswa kelas 3 di 

SD Negeri 1 Blulukan. Pengujian ini dilakukan menggunakan lembar angket yang diisi oleh 

siswa, adapun hasil hasil penilaian uji angket dapat kita lihat pada grafik dibawah ini. 

 

Gambar 7. Penilaian SUS 

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

rata SUS score dengan menggunakan rumus berikut: 

∑𝑥 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =   (1)  
𝑁  

Keterangan:  

∑𝑥 = Jumlah skor  

N  = Jumlah responden  

  

Maka:  
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Dari data perhitungan nilai rata-rata SUS mahasiswa didapatkan presentase sebesar 92, 

maka dapat disimpulkan bahwa media ini masuk dalam kategori Acceptable yang berarti 

media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti layak untuk digunakan. 

Perbandingan hasil belajar kelompok A (Kelas Eksperimen) dan kelompok B (Kelas 

Kontrol) dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini: 

 

Gambar 8. Hasil Perolehan Nilai Siswa 

Selanjutnya Uji Normalitas yang memiliki hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

 

Tabel 2 menampilkan hasil uji normalitas, dapat dilihat bagian Shapiro-Wilk pada kolom 

Sig. Diketahui nilai Kelompok A memperoleh nilai Sig sebesar 0,149, dan nilai dari 

Kelompok B sebesar 0,020. Berdasarkan perolehan nilai tersebut > 0,05 maka dapat 

disimpulkan data hasil belajar siswa kelompok A dan Kelompok B tersebut berdistribusi 

normal. 

Selanjutnya Uji Homogenitas yang memiliki hasil sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variences 

Lavene Statistic df1 df2 Sig. 

,001 1 28 ,979 
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Tabel 3 menyajikan hasil dari uji homogenitas. Pada tabel tersebut diketahui bahwa 

perolehan nilai Signifikansi (Sig.) Sebesar 0,979. Dikarenakan perolehan nilai Sig. 0,979 > 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian data hasil belajar antara kelompok A dan 

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 yaitu kelompok A dengan kelompok kelas kontrol yaitu 

Kelompok B. Hasil uji independent sample t-test dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Rata-rata Nilai 

\  

 

Tabel 5. Hasil Uji Independent Sample T-test 

 

Tabel 4 menyajikan perbandingan nilai rata- rata antara kelompok A dan kelompok B. 

Untuk kelompok A mendapat nilai rata-rata atau mean sebesar 89,00, sedangkan untuk 

kelompok B mendapat rata-rata sebesar 80,33. Terdapat juga jumlah responden (N) yaitu 

siswa sebagai responden penelitian sejumlah 15 responden. Karena nilai rata-rata kelompok 

A 89,00 > nilai rata-rata kelompok B 80,33, maka disimpulkan bahwa adanya perbedaan rata-

rata hasil belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.  

Diketahui pada tabel 5 hasil dari uji Independent sample t-test memperoleh nilai Sig. 

Levene’s Test for Equality of Variances sebesar 0,979 > 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 0,004 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 yang signifikan antara nilai rata-rata hasil belajar siswa kelompok A 
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yang merupakan kelompok menggunakan media game edukasi dengan Kelompok B yang 

merupakan kelompok yang menggunakan media buku lks dan pembelajaran konvensional. 

4. PENUTUP 

Produk yang dihasilkan oleh peneliti adalah Media Pembelajaran Matematika Dasar Berbasis 

Game 2D guna meningkatkan kualitas belajar dan nilai siswa kelas 3 di SD Negeri 1 

Blulukan. Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model pengembangan ADDIE 

dari Branch yang dapat menampilkan materi dan bermain game serta menampilkan soal 

dalam game. Pembuatan setiap menu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Materi yang 

ada pada media hanya berbentuk modul. Pembuatan soal-soal pada kuis pretest disesuaikan 

dengan materi di setiap bab nya. Berdasarkan perolehan data dan hasil analisis dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media pembelajaran berbasis game edukasi ini valid dan layak untuk 

digunakan siswa dalam pembelajaran serta dapat meningkatkan rata-rata nilai hasil belajar 

siswa dibanding dengan siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran berbasis game 

edukasi ini di SD Negeri 1 Blulukan. Jadi, terdapat perbedaan antara siswa yang 

menggunakan media dengan siswa yang tidak menggunakan media. 
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