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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS GAME EDUKASI 

DENGAN CONSTRUCT 2 MATAP ELAJARAN IPA KELAS 5 SD 

 

Abstrak 

 

Pengenalan dan Pengelompokan Jenis Tumbuhan merupakan materi pelajara IPA untuk sekolah 

dasar kelas 5 SD NEGERI 1 BLULUKAN. Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi solusi dalam 

suatu proses pembelajaran yang efektif, menarik dan lebih menyenangkan serta memudahkan 

proses belajar, melalui aplikasi berbasis Android sebagai media pembelajaran yang diterapkan 

kepada siswa SD 1 BLULUKAN khususnya materi tumbuhan dan membandingkan hasil belajar 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran aplikasi berbasis android. 

Pembuatan media pembelajaran aplikasi android ini menggunakan software Construct2. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development dan menggunakan model 

pengembangan ADDIE. Untuk mengetahui tingkat kelayakan media dan materi pada penelitian ini 

digunakan teknik pengumpulan data dengan angket. Hasil dari pengujian media pembelajaran ini 

1) Uji aikens V media diperoleh nilai V sebesar 0,94, sehingga hasil pengamatan dapat dinyatakan 

valid dan sangat layak. 2) Uji aikens V materi memberikan nilai V sebesar 0,89, sehingga dapat 

dinyatakan valid dan layak. 3) Penilaian pengguna menggunakan Angket SUS diperoleh hasil 

89,75, maka media pembelajaran ini sangat layak untuk digunakan. 4) Uji Independent sample t-

test menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata yang signifikan antara kelompok A dan 

kelompok B, untuk Kelompok A mendapat nilai rata-rata atau mean sebesar 70,67, sedangkan 

untuk Kelompok B mendapat rata-rata sebesar 81,00, maka disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. 

 
Kata kunci : construct 2, Game Edukasi, Pembelajaran, Android 

 

Abstract 

Introduction and Grouping of Plant Types is a science subject for elementary school grade 5 SD 

NEGERI 1 BLULUKAN. The benefit of this research is that it becomes a solution in an effective, 

interesting and more fun learning process and facilitates the learning process, through an Android-

based application as a learning medium that is applied to students of SD 1 BLULUKAN, especially 

plant material and compares student learning outcomes before and after using the media. android 

based learning application. Making this android application learning media using Construct2 

software. The research method used is the Research and Development method and uses the ADDIE 

development model. To determine the level of appropriateness of the media and materials in this 

study used data collection techniques with a questionnaire. The results of this learning media test 

1) Aikens V media test obtained a V value of 0.94, so that the observations can be declared valid 

and very feasible. 2) The material V aikens test gives a V value of 0.89, so it can be declared valid 

and feasible. 3) User assessment using the SUS Questionnaire obtained 89.75 results, so this 
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learning media is very feasible to use. 4) The Independent sample t-test test showed that there was 

a significant difference in the average value between group A and group B, for Group A the mean 

score was 70.67, while for Group B an average was 81. 00, it is concluded that there is an increase 

in student learning outcomes. 

Keywords: construct 2, Educational Game, Learning, Android 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang baik itu 

melalui proses pembelajaran maupun cara lain yang dikenal ataupun diakui oleh masyarakat 

(Abdurahman, 2017). Saat ini, kita masih melihat metode pembelajaran yang masih konvensional 

berlangsung di beberapa lembaga pendidikan. Dimana pendidik ditempatkan pada posisi “serba 

bisa”, yang memiliki tugas mentransfer ilmu pengetahuan. Sedangkan peserta didik adalah mesin 

penerima ilmu pengetahuan yang tidak boleh membantah (Andaryuni,2017). 

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan peneliti, dalam proses pembelajaran di SD 

Negeri 1 Blulukan proses pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. Dengan metode 

ceramah disekolah tersebut pembelajaran berjalan tidak efektif dapat dilihat dari nilai siswa yang 

rata-rata rendah dan mengakibatka siswa kurang tertarik untuk belajaran karena guru hanya 

menjelaskan dan menunjukan bentuk dengan menggunkan poster yang ada didalam kelas. Kurang 

tertariknya siswa dapat disimpulkan karena siswa saat belajar hanya asik sendiri dan bercanda tawa 

dengan temannya. 

Hal ini berdampak buruk pada kelancaran belajar siswa untuk menghafal dan memahami materi 

bentuk dan jenis tumbuhan. Terbukti dari hasil observasi dari peneliti didapati bahwa pada saat guru 

menanyaka jenis pengelompokan tumbuhan siswa tidak bisa menjawab, Untuk itu metode ceramah 

dapat ditingkatkan lagi dengan menggunakan alat bantu yaitu game edukasi pengenalan dan 

pengelompokan jenis tumbuhan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan pendekatan 

media interaktif Contruct 2 agar dapat memaksimalkan proses belajar siswa. Pada materi IPA siswa 

dituntut untuk memahami dan menghafal semua bentuk dan jenis pengelompokan tumbuhan 

khususnya yang dekat dengan lingkungan sekitar. 

Anak-anak harus diajarkan untuk mencintai lingkungan mereka dimulai sejak dini, karena 

mencintai tumbuhan sejak dini akan berpengaruh untuk lingkungan sekitar dan kehidupan tanaman di 

bumi. Jika mereka mengerti membedakan jenis-jenis tumbuhan, aak-anak harus diajari bagaiama cara 

membedakan dan mengelompokan jenis tumbuhan agar mereka juga akan mengerti bagaimana cara 

merawat tumbuhan yang ada di bumi. Dan begitu banyak jenis tumbuhan yang ada di sekitar mereka 



3 

 

sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa ke sekolah satu per satu untuk bahan praktek di kelas. 

Dengan menggunakan tablet Android mengakibatakan proses belajar pada sekolah modern dimana 

kebanyakan android dimanfaatkan untuk media pembelajaran yang efisien contohnya mereka bisa 

mengenal jenis tumbuhan secara visual tanpa harus membawa tumbuhan yang hidup untuk jadi bahan 

praktek di kelas. 

Maka dengan alasan tersebut dibuatlah “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game 

Edukasi Dengan Construct 2 Mata Pelajaran IPA Untuk Kelas 5 SD” untuk mengatasi masalah ini 

bisa dilakukan dengan menerapkan metode atau strategi yaitu Construct 2 dengan menerapkan 

strategi tersebut dapat meningkatkan daya tarik belajar siswa yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai sarana alternatif dalam mempelajari mata pelajaran IPA, khususnya pada materi pengenalan 

dan pengelompokan tumbuhan. Dan di game ini menggunakan genre Adventure Game atau yang 

disebut juga game petualangan. 

Harapan saya dengan media Construct 2 berbasi Game ini mampu mengembangkan kemampuan 

berinteraksi dan mengingat kembali anak mengenai tumbuhan dan pengelompokan jenis tumbuhan 

disekitar. 

 

2. METODE 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode model pengembangan ADDIE terdapat beberapa 

tahapan dalam mengembangkan produk multimedia yang terdiri: Analyze (analisis), Design (desain), 

Development (Pengembangan), Implementation (implementasi), dan Evaluation (evaluasi). Media 

pembelajaran ini di uji cobakan pada mata pelajaran bahasa jawa di SD Negeri 1 Blulukan. pengujian 

produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan produk tersebut 

sebelum diimplementasikan kepada pengguna yaitu peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan teknik angket. Instrumen penilaian dalam bentuk angket 

diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan responden untuk menguji kelayakan produk media 

pembelajaran ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

analisis data kualitatif dan data kuantitatif. 

Media pembelajaran ini di uji cobakan pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 1Blulukan. 

pengujian produk dilakukan oleh 1 ahli materi yaitu guru mata pelajaran IPA SD Negeri 1 Blulukan 

dan ahli media yaitu 2 dosen dari Progdi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta untuk mengetahui kelayakan produk tersebut sebelum diimplementasikan kepada 30 



4 

 

pengguna yaitu siswa kelas 5. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik angket. Instrumen 

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

kelayakan produk media pembelajaran ini. Terdapat beberapa aspek dalam instrumen penilaian ahli 

media, diantaranya : aspek Efisiensi, tampilan, kualitas teknis dan perangkat lunak. Instrumen 

penilaian ahli materi terdapat dua aspek yaitu aspek pembelajaran dan aspek isi atau materi. Instrumen 

penilaian siswa terdapat 4 aspek yaitu aspek motivasi, kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data 

kuantitatif. 

A. Uji Validasi Isi 

Teknik yang digunakan dalam menguji validasi menggunakan V value pada setiap butir 

yang diukur. Koefisien validasi Aiken’s V adalah teknik yang akan digunakan untuk 

menganalisis. Aiken’s V yang berfungsi untuk megetahui kevalidtan dari sebuah item. 

Apabila nilai V yang diperoleh semakin tinggi maka semakin akurat kevalidtannya, Adapun 

rumus validasi Aiken’s V menurut Aiken (1980) adalah sebagai berikut: 

𝑉 =  ∑ 𝑆 /[𝑛(𝑐 − 1)] 

Keterangan: 

S = r – lo 

lo = angka penilaian terendah 

r = angka yang diberikan oleh ahli 

c = angka penilaian tertinggi 

n = jumlah penilai 

B. Uji Usability 

Angket yang diberikan kepada siswa menggunakan SUS (System Usability Scale). Skor 

total yang diperoleh dari semua responden maka akan dijumlahkan dan divari rata-rata 

dengan rumus berikut : 
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Keterangan: 

 

�̅� : nilai rata-rata 

∑ 𝑥 : jumlah skor 

𝑁 : jumlah responden 

 

Menurut Brooke (2013) penentuan range rata-rata hasil pengujian SUS 

dapat ditentukan berdasarkan gambar 1. Terdapat 3 tingkatan skor SUS 

yaitu Acceptability Ranges, Grade Range, dan Adjective Ratings. 

 
Gambar 1. SUS Score 

 

C. Uji Black Box 

Untuk menguji fungsi dari media perlu di lakukan pengujian black box yang di 

lakukan oleh seseorang. Pada pengujian Black Box ini di lakukan oleh 5 

responden. 

 

D. Uji Kelayakan (uji interpretasi) 

Perolehan data hasil validasi ahli media dan ahki materi selanjutnya akan 

dianalisisis dengan mengubahnya dalam bentuk persentase untuk mengetahui 

tingkat kelayakan. Untuk mengubah deskriptif persentase menggunakan rumus : 

 

 

Presentase kelayakan (%)
  

skor yang evaluasi 
= 

skor yang diharapkan
  x 100%
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Tabel 1. Skor dan 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 

E. Analisis Perbedaan Rata-rata Nilai Siswa 

Untuk melihat perbedaan nilai rata-rata tes siswa dalam penelitian ini kita dapat melihat 

pada hasil tes belajar kelompok yang berbeda, kelompok A adalah kelompok yang 

menggunakan media dan kelopok B merupakan kelompok yang tidak menggunakan media. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan Uji Normalitas untuk mengetahui normal tidaknya 

suatu distribusi data, pengujian dilakukan menggunakn uji kolmogrov. Dalam uji kolmogrof 

data dapat di katakan normal apabila nilai Sig. > 0,05. 

Ketika sudah di lakukan pengujian normalitas dan didapati data berdistribusi normal maka 

selanjutnya di lakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data dari 2 kelompok yang 

di uji bersifat sama (homogen). 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua sample yang tidak berpasangan 

maka di lakukanlah Uji Independent Sample T-Test. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui pebedaan hasil belajar siswa keompok A yang menggunakan media dan hasil 

siswa kelompok B yang tidak menggunakan media. Perlu di ketahui sebelum pengujian ini 

Uji Normalitas dan Uji Homogenitas harus sudah dilakukan karena untuk mengetahui 

kesamaan varian antara kelompok A dan B. Adapun pengambilan keputusan Hasil Uji 

Independent Sample T-Test yaitu apabila perolehan nilai dari Sig lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat di tarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang menunjukan berarti media 

layak di gunakan, namun sebaliknya apabila perolehan nilai Sig lebih besar dari 0,05 maka 

dapat di tarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang menunjukan berarti media 

tidak layak di gunakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran berbasis game edukasi pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan 
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dirancang untuk belajar anak kelas 5 SD. Dalam penelitian dan pengembangan terhadap media 

pembelajaran berupa game edukasi pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan yang bertujuan 

untuk membantu siswa agar dapat mengenal jenis tumbuhan serta menghafal pengelompokan jenis 

tumbuhan. 

Pengembangan media pembelajaran ini berupa game 2 dimensi dan dibuat dengan menggunakan 

software Construct 2. Media pembelajaran game edukasi ini dinyatakan layak digunakan berdasarkan 

kelayakan dari ahli media, ahli materi dan uji coba oleh peneliti terhadap siswa. Didalam media 

pembelajarn ini terdapat menu bermain sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk menghafal jens 

tumbuhan dengan cara bermain game didalamnya. 

Media pembelajaran ini diuji cobakan oleh ahli media dan ahli materi terlebih dahulu sebelum 

diuji cobakan kepada siswa. Untuk ahli media yaitu 2 Dosen Pendidikan Teknik Informatika Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedangkan untuk ahli materi 1 

guru SD NEGERI 1 BLULUKAN. 

Data peneliti diperoleh dari angket yang telah diisi oleh ahli media, ahli materi dan siswa. 

Berhubung sekolah belum melakukan tatap muka secara langsung maka peneliti memutuskan untuk 

membuat kelompok belajar yang terdiri 6-7 orang siswa kelas 5 SD. Hasil angket kemudian diolah 

dan digunakan untuk menguji kelayakan media pembelajaran ini.   

Berikut merupakan hasil perencangan produk berupa media pembelajaran yang telah di kembangkan oleh 

peneliti : 

 

Gambar 2. Tampilan Masuk 

Gambar 2. Menampilkan tampilan awal saat akan masuk ke menu utama dari media 

pembelajaran pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan. 
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Gambar 3. Menu Utama 

Gambar 3. Merupakan tampilan menu pada media pembelajaran terdapat 6 menu yaitu, materi, game, 

petunjuk, tentang, profil, dan button silang untuk keluar dari media ini. 

 

 

Gambar 4. Menu Materi 

Pada gambar 4. merupakan tampilan pada menu materi didalamnya terdapat macam-macam materi 

mengenai pengenalan jenis tumbuha dan pengelompokan jenis tumbuhan. Selain itu terdapat tombol 

(button) home untuk kembali ke menu awal. 

 

 

Gambar 5. Isi Materi 
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Pada gambar 5. merupakan tampilan dari isi materi sebagai contohnya materi pengenalan jenis 

tumbuhan. Materi tersebut berisikan tentang penjelasan mengenai pengenalan jenis tumbuhan, 

perbedaan jenis tumbuhan, dan selain itu terdapat table atau gambar perbedaan jenis tumbuhan. 

 

Gambar 6. Menu Game 

Pada gambar 6. merupakan tampilan menu game yaitu halaman yang menampilkan semua pilihan menu 

bermain, terdapat tiga pilihan menu bermain di antaranya menu bermain drak and drop, susun huruf, 

dan quiz. 

 

Gambar 7. Game Drak and Drop 

Pada gambar 7. merupakan pada layer game drak and drop siswa harus menyelsaikan soal drak and 

drop yang sudah disediakan dan hasil seperti gambar 7. 
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Gambar 8. Game Susun Hruf 

Pada gambar 8. merupakan pada layer game susun huruf siswa harus menyelsaikan soal susun huruf 

yang sudah disediakan dan hasil seperti gambar 8. 

 

 
Gambar 9. Quiz 

Pada gambar 9. merupakan pada layer game squiz siswa  harus menyelsaikan soal quiz yang sudah 

disediakan dengan cara menjalankan karakter untuk mencari soal dan hasil seperti gambar 9. 

 

Gambar 10. Tampilan Nilai 

Pada gambar 10. merupakan tampilan nilai akhir setelah user menyelsaikan permainan dan dapat 
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menjawab soal yang sudah diselesaikan, nilai yang didapat user sesuai jawaban dari user terhadap 

soal-soal yang dijawab. 

Tahap selaanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap pengevaluasian produk 

yang telah di terapkan dan di ujicoba pada tahap implementasi sebelumnya. Kritik, saran dan masukan 

dari ahli media, dan ahli materi di jadikan acuan dalam melakukan evaluasi. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap penilaian media yang telah di kembangkan oleh peneliti di 

ujicobakan kepada 3 responden, untuk menguji fungsi dari media. 

Tabel 2. Rangkuman Black Box 
 

No. Penguji Jumlah 

Pengujian 

Berjalan Gagal Persentase 

1. 1 13 13 0 100% 

2. 2 13 13 0 100% 

3. 3 13 13 0 100% 

4. 4 13 13 0 100% 

5. 5 13 13 0 100% 

Pada tabel 3. 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. 

Limit tabel Aiken V 23 item berketentuan dengan lower limit 0,74 sampai upper limit 0,98 atau 

nilai V mencapai 0,92. Hasil di atas menunjukkan bahwa 23 item memiliki nilai V 0,94. Maka validasi 

isi yang didapat dinyatakan valid karena sesuai dengan tabel limit aiken V. 

Gambar 11. Grafik Uji Ahli Media 
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Tabel Aiken’s V diatas menyatakan bahwa nilai V untuk 16 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 12. Grafik Uji Ahli Media 

Pada gambar 12. ahli materi yang dikatakan layak jika dengan Lower Limits sebesar 0,64 dan 

Upper Limits senilai 0,93. Sedangkan pada pengujian media ini nilai V yang diperoleh sebesar 0,89. 

Dari data yang diolah dari item 1 sampai dengan 16 dengan nilai rata-rata yaitu 89%, yang berarti 

bahwa keseluruhan item layak dipergunakan kembali. 

Pengujian yang selanjutnya adalah pengujian yang di lakukan kepada responden yaitu 15 siswa 

SD N 1 Blulukan. Pengujian ini dilakukan menggunakan lembar angket yang di isi oleh siswa, adapun 

hasil penilaian uji coba bisa kita lihat pada Gambar 13. 

Gambar 13. Hasil SUS Skor 
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Setelah menentukan SUS score tiap responden maka selanjutnya menentukan nilai rata-rata SUS 

score dengan menggunakan rumus berikut: 

 
 

Keterangan: 

�̅� : nilai rata-rata 

 

∑ 𝑥 : jumlah skor 

 

𝑁  : jumlah responden 

 

Sehingga diperoleh: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
2542,5

30
= 84,75 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, maka nilai rata-rata SUS peserta didik 

diperoleh persentase sebesar 89,75. Dengan perolehan hasil berikut maka media pembelajaran 

masuk dalam kategori Acceptable dengan Grade Range A yang berarti media pembelajaran ini 

sangat layak untuk digunakan. 

Perbandingan hasil belajar Kelompok A dan Kelompok B dapat kita lihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Hasil Perolehan Siswa  

Hasil uji Normalitas adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Kelompok Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar KELOMPOK A .193 15 .137 .927 15 .246 

KELOMPOK B .164 15 .200* .899 15 .092 

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

Sig. Diketahui nilai Kelompok A memperoleh nilai Sig sebesar 0,346, dan nilai dari 

Kelompok B sebesar 0,092. Berdasarkan perolehan nilai tersebut > 0,05 maka dapat 

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

normal. 

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.907 1 28 .178 

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

perolehan nilai Signifikansi (Sig.) Sebesar 0,178. Dikarenakan perolehan nilai Sig. 0,178 > 

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

Kelompok B adalah sama (Homogen).  

Selanjutnya melakukan uji independent sample t-test dengan maksut untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan media (kelompok A) 

dan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media (kelompok B). Untuk melihat hasil 

uji independent sample t-test dapat dilihat pada gambar tabel 6. 
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Tabel 6. Group Statistics 

Group Statistics 

 
Kelompok N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil 

Belajar 

KELOMPO

K A 

15 70.67 5.300 1.369 

KELOMPO

K B 

15 81.00 7.121 1.839 

Table 7. Hasil Uji Independent T-Test 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 7. menyajikan perbandingan nilai rata- rata antara kelompok A dan kelompok B. 

Untuk Kelompok A mendapat nilai rata-rata atau mean sebesar 70,67, sedangkan untuk 

Kelompok B mendapat rata-rata sebesar 81,00. Terdapat juga jumlah responden (N) yaitu 

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

A 70,67 > nilai rata- rata Kelompok B 81,00, maka disimpulkan bahwa adanya perbedaan 

rata-rata hasil belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Diketahui pada tabel 7. hasil dari uji Independent sample t-test memperoleh nilai Sig. 

Levene’s Test for Equality of Variances sebesar 0,178 > 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 H0 ditolak dan Ha 

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 yang merupakan kelompok menggunakan media dengan Kelompok B yang merupakan 

kelompok tanpa menggunakan media. 
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4. PENUTUP 

Produk yang di hasilkan oleh peneliti adalah Media Pembelajaran Pengenalan dan Pengelompokan 

Jenis Tumbuhan Berbasis Aplikasi Android Guna Meningkatkan Kualitas belajara siswa di SD N 1 

Blulukan. Penelitian ini menggunakan tahapan pengembangan ADDIE .Materi Utama yang terdapat 

pada media ini yaitu berupa materi dan soal yang berbentuk permainan atau game yang mengajarkan 

siswa bagaimana cara membaca, menghafal dan memahami mengenai materi pengenalan dan 

pengelompokan jenis tumbuhan. Di dalam setiap game didalam media juga terdapat latihan soal yang 

melatih siswa untuk bisa memahami materi pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan. 

Berdasarkan perolehan data dan hasil analisis dapat di tarik kesimpulan bahwa media pembelajaran 

Game Edukasi berbasis Android ini valid dan layak di gunakan serta dapat meningkatkan rata rata nilai 

hasil belajar siswa dibanding ketika tidak menggunakan media berbasis game edukasi android di 

pembelajaran pengenalan dan pengelompokan jenis tumbuhan di SD N 1 Blulukan. 
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