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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan game edukasi matematika 

dengan pendekatan guided discovery pada materi menghitung luas permukaan bangun 

ruang sisi datar untuk siswa SMP dan mendeskripsikan kualitas produk yang 

dikembangkan berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada model 

pengembangan ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation. Hasil penelitian ini berupa game edukasi matematika dengan pendekatan 

guided discovery pada materi menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar 

untuk siswa SMP. Berdasarkan hasil penilaian oleh dosen ahli media, dosen ahli 

materi, dan guru matematika, aspek kevalidan game edukasi yang dikembangkan 

dinyatakan valid dengan skor keseluruhan 3,92 dari skor maksimal 5. Berdasarkan 

hasil dari angket respon siswa, aspek kepraktisan game edukasi yang dikembangkan 

dinyatakan praktis dengan skor keseluruhan 3,92 dari skor maksimal 5. Berdasarkan 

hasil tes evaluasi hasil belajar, persentase ketuntasan yang diperoleh adalah 47,8% 

dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Dari hasil evaluasi lebih lanjut, peneliti 

menemukan bahwa penyebab permasalahan tersebut berasal dari faktor-faktor di luar 

sekolah, yaitu faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pobhia terhadap 

matematika dan kegiatan lain yang lebih menyita waktu. Dengan demikian game 

edukasi yang dikembangkan belum memenuhi kualitas efektif saat diterapkan pada 23 

siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Sleman karena adanya beberapa masalah yang 

peneliti temukan. 

Kata kunci: Game edukasi, Pendekatan guided discovery 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting. Namun seringkali matematika dianggap 
sebagai mata pelajaran yang sulit. Bahkan dalam [1], oleh kebanyakan siswa matematika menjadi bidang 
studi yang tidak disenangi atau bahkan paling dibenci.  

Berdasarkan hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA), kemampuan 
matematika anak Indonesia berusia 15 tahun ke bawah dibandingkan anak-anak di negara lain sangatlah 
rendah. Salah satu materi yang digunakan dalam tes PISA matematika adalah topik geometri, materi 
bangun ruang sisi datar. Pada tahun 2009 nilai tes PISA negara Indonesia di bidang matematika yaitu 371 
dengan peringkat 61 dari 65 negara yang mengikuti tes [2]. Sedangkan pada tahun 2012 nilai tes PISA 
negara Indonesia di bidang matematika yaitu 375 dengan peringkat 64 dari 65 negara [3]. Pada tahun 2003, 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) juga melakukan survei di Indonesia 
untuk mengukur kemampuan matematika anak usia di bawah 15 tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa 
pada salah satu persoalan geometri, hanya 25,2% siswa yang dapat menjawab dengan benar, sedangkan 
74,8% siswa menjawab salah. Hal ini berarti kemampuan penalaran anak Indonesia pada persoalan 
geometri masih sangat lemah [4].  

Referensi [5] menyatakan bahwa pemahaman di bidang geometri sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
spasial anak. Menurut [6], kemampuan spasial dapat ditingkatkan dengan melakukan aktivitas yang 
membutuhkan koordinasi tangan dan mata. Beberapa aktivitas tersebut antara lain adalah game di 
komputer dan pengembangan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan matematika. Game komputer 
memiliki potensi yang besar untuk mempertahankan perhatian siswa saat proses pembelajaran [7]. Namun 
dari hasil pengamatan peneliti di beberapa sekolah, game edukasi sangat jarang digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran matematika. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesulitan bagi guru pada masa kini untuk 
membuat game edukasi matematika berbasis komputer, seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu guru 
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matematika di SMP N 4 Sleman. Oleh karena itu, dibutuhkan game-game edukasi matematika yang siap 
digunakan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran matematika di sekolah. 

Game edukasi yang digunakan untuk pembelajaran membutuhkan metode pembelajaran yang baik, 
salah satunya adalah metode dengan pendekatan guided discovery. Pendekatan guided discovery adalah 
metode pembelajaran dengan penemuan yang dipandu oleh guru [8]. Menurut [9], pendekatan guided 
discovery adalah pendekatan yang paling baik dalam mempelajari aturan-aturan tertentu. 

Dari beberapa uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan game edukasi matematika 
dengan pendekatan guided discovery pada materi menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar 
untuk siswa SMP, dan mendeskripsikan kualitas game edukasi yang dikembangkan berdasarkan aspek 
kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Pembelajaran matematika menggunakan game edukasi ini 
diharapkan dapat memberikan inovasi pembelajaran di sekolah, menumbuhkan motivasi siswa untuk 
belajar matematika, dan membantu siswa mempelajari materi geometri. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, dan Evaluation). 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2016 di SMP Negeri 4 Sleman. Pemilihan sekolah 
didasarkan pada peringkat sekolah dalam ujian nasional 2015 yaitu peringkat 151 dari 526 SMP dan MTS 
di Yogyakarta dengan rata-rata nilai matematika 59,38 [10] 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Sleman yang berjumlah 23 anak. 

D. Prosedur 

Prosedur penelitian yang digunakan yaitu penelitian research and development yang mengacu pada 
model ADDIE. Model ADDIE terdiri dari 5 tahap yaitu: (1) Analysis, (2) Design, (3) Development, (4) 
Implementation, (5) Evaluation 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) lembar validasi media oleh ahli media, (2) 
lembar validasi media oleh ahli materi, (3) lembar evaluasi media oleh guru matematika, (4) angket respon 
siswa, dan (5) tes evaluasi hasil belajar. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis kevalidan dan kepraktisan 

Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan tabulasi data 

b. Menghitung rata-rata jumlah skor yang diperoleh dengan rumus 

    
  

 
  

Keterangan: 

         = rata-rata perolehan skor 

    = jumlah skor yang diperoleh 

        = banyaknya butir skor  

c. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut diubah ke dalam bentuk kualitatif berdasarkan tabel 1 berikut 

[11] 
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TABEL 1. KONVERSI DATA KUANTITATIF KE DATA KUALITATIF DENGAN SKALA LIMA 

No. Interval Kategori 

1   > Mi + 1,8 Sbi Sangat Baik 

2  Mi + 0,6 SBi <   ≤ Mi + 1,8 Sbi Baik 

3  Mi − 0,6 SBi <   ≤ Mi + 0,6 Sbi Cukup Baik 

4 Mi − 1,8 SBi <   ≤ Mi − 0,6 Sbi Kurang Baik 

5   ≤ Mi − 1,8 Sbi Tidak Baik 

 Keterangan: 

 Mi  = rata-rata skor ideal = 
 

  
 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 SBi  = simpangan baku ideal = 
 

  
 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

 x  = rata-rata skor 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dikembangkan tabel kriteria kualitas kevalidan dan kepraktisan 

media dengan skor maksimal ideal lima dan skor minimal ideal satu yang selanjutnya digunakan 

sebagai acuan dalam menganalisis data lembar evaluasi angket respon siswa seperti yang 

ditampilkan pada tabel 2 berikut 

TABEL 2. KRITERIA KUALITAS KEVALIDAN DAN KEPRAKTISAN MEDIA 

No. Interval Kategori 

1   > 4.20 Sangat Baik 

2  3.40 <   ≤ 4.20 Baik 

3  2.60 <   ≤ 3.40 Cukup Baik 

4 1.8 <   ≤ 2.60 Kurang Baik 

5   ≤ 1.8 Tidak Baik 

 Keterangan: 

 x = rata-rata skor 

  

 Game edukasi dikatakan valid dan layak untuk diujicobakan apabila kriteria kualitas kevalidan 

minimal termasuk dalam kategori baik. Game edukasi dikatakan praktis apabila kriteria kualitas 

kepraktisan minimal termasuk dalam kategori baik 

 
2. Analisis Keefektifan 

Instrumen yang digunakan untuk menganalisis keefektifan yaitu tes evaluasi hasil belajar, dengan nilai 

maksimal 100 dan KKM 75. 

Analisis keefektifan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan tabulasi data tes evaluasi hasil belajar siswa. 

b. Menghitung persentase ketuntasan tes evaluasi hasil belajar siswa. 

                          
                        

            
       

c. Kemudian persentase ketuntasan tes evaluasi hasil belajar siswa dicocokkan dengan interval kriteria 

ketuntasan hasil tes evaluasi hasil belajar siswa pada tabel 3 berikut 

TABEL 3. KRITERIA PERSENTASE KETUNTASAN 

No.  Rentang Skor Kriteria 

1  90% <   ≤ 100% Sangat Baik 

2  80% <   ≤ 90% Baik 

3  65% <   ≤ 80% Cukup 

4  55% <   ≤ 65% Kurang 

5   ≤ 55% Sangat Kurang 

 Keterangan: 

x = persentase ketuntasan 

 

Game edukasi dikatakan efektif jika persentase ketuntasan siswa minimal termasuk dalam kriteria 

baik. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan game edukasi matematika dengan pendekatan guided discovery pada 
materi menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar untuk siswa SMP. Game edukasi ini dibuat 
dengan Macromedia Flash 8 dan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). Dengan hasil setiap tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Analysis (Analisis) 
Tahap ini meliputi analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis sekolah, dan analisis teknologi. 

selain mempertimbangkan kebutuhan 
a. Analisis kebutuhan, dilakukan dengan melihat permasalahan yang dialami siswa terkait konsep 

bangun ruang sisi datar dengan mempertimbangkan kemampuan siswa baik secara intelektual 
maupun  sarana prasarana. 

b. Analisis kurikulum, dilakukan dengan mempertimbangkan kurikulum yang diacu oleh sekolah, 
sehingga pengembangan game edukasi juga akan disesuaikan dengan kurikulum, baik tujuan, 
kompetensi dasar dan indikatornya. 

c. Analisis sekolah, bertujuan untuk mengetahui sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah, 
faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pembelajaran serta mengetahui 
sarana-prasarana yang dimiliki sekolah.  

d. Analisis teknologi, bertujuan untuk mengetahui teknologi yang diperlukan baik untuk 
pengembangan, maupun untuk implementasi produk yang dikembangkan. Hal ini dimaksudkan 
bahwa pada saat implementasi produk, akan sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki 
sekolah. 

2. Tahap Design (Desain) 
  Tahap ini meliputi penyusunan materi berdasarkan pendekatan guided discovery, penyusunan soal-

soal latihan, rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP), garis besar isi media (GBIM) game, skenario 
game, bagan game, storyboard, dan instrumen penelitian, yang keseluruhan tahapannya disesuaikan 
dengan tahapan dalam metode guided discovery.  

3. Tahap Development (Pengembangan) 
  Tahap ini meliputi pengembangan game edukasi berdasarkan tahap-tahap sebelumnya, kemudian 

melakukan validasi dan revisi atas game yang telah dikembangkan berdasarkan penilaian ahli media, 
ahli materi, dan guru matematika. Contoh hasil pengembangan game edukasi dapat dilihat pada gambar 
1 dan gambar 2. 
 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. MATERI MENGHITUNG LUAS PERMUKAAN BALOK 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. MATERI MENGHITUNG LUAS PERMUKAAN LIMAS 

4. Tahap Implementation (Implementasi) 
  Tahap ini meliputi ujicoba game edukasi yang telah dinyatakan valid oleh para ahli, pengisian 

angket respon siswa, dan pengambilan data tes evaluasi hasil belajar. Ujicoba dilakukan untuk 
mengetahui kepraktisan dan keefektifan game yang telah dikembangkan. 

 

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 233 

      

  

5. Tahap Evaluation (Evaluasi) 
  Tahap ini meliputi evaluasi di semua tahap yang telah dilaksanakan sebelumnya, evaluasi setelah uji 

coba game edukasi, dan evaluasi berdasarkan hasil tes evaluasi hasil belajar. 

Hasil penilaian dari dosen ahli media, dosen ahli materi, dan guru matematika terhadap game edukasi 
yang dikembangkan ditinjau dari aspek kevalidan mendapat skor keseluruhan 3,92 yang termasuk ke 
dalam kategori baik. Rincian dari penilaian tersebut, pada aspek kualitas teknis mendapat skor 3,94, aspek 
kualitas komunikasi visual mendapat skor 4, aspek kualitas game mendapat skor 3.94, aspek kualitas isi 
dan tujuan mendapat skor 3,91, dan aspek kualitas instruksional mendapat skor 3,85. Kelima aspek tersebut 
termasuk ke dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa game edukasi yang dikembangkan 
telah memenuhi kualitas valid. 

Hasil pengisian angket respon siswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis komputer menggunakan 
game edukasi matematika yang telah dikembangkan memiliki skor keseluruhan 3,92 dan termasuk ke 
dalam kategori baik. Angket respon siswa terdiri dari dua aspek penilaian yaitu kebermanfaatan dan 
kesesuaian tujuan. Pada aspek kebermanfaatan yang meliputi pemahaman konsep materi dan kemudahan 
memiliki skor 3,85 dan termasuk ke dalam kategori baik. Siswa semakin mudah mempelajari materi 
menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan game edukasi yang dikembangkan dengan 
pendekatan guided discovery. Hal ini sesuai dengan [6] bahwa game komputer dapat membantu siswa 
meningkatkan kemampuan spasialnya. Referensi [9] tentang pendekatan guided discovery juga sesuai 
dalam penelitian ini. Pada aspek kesesuaian tujuan yang meliputi rasa senang, rasa antusias, tidak bosan, 
semangat, dan keaktifan memiliki skor 4.01 dan termasuk ke dalam kategori baik. Siswa antusias dan 
bersemangat ketika belajar menggunakan game edukasi, hal ini sesuai dengan [7] bahwa game edukasi 
memiliki potensi yang besar untuk mempertahankan perhatian siswa. Hasil dari angket respon siswa 
merupakan dasar penilaian game edukasi untuk kualitas kepraktisan. Sehingga berdasarkan hasil di atas, 
dapat disimpulkan bahwa game edukasi yang dikembangkan telah memenuhi kualitas praktis. 

Hasil dari tes evaluasi hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis komputer 
menggunakan game edukasi matematika yang telah dikembangkan memiliki nilai tertinggi 90, nilai 
terendah 50, dan nilai rata-rata 73,5. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM sebanyak 11 anak 
dari total keseluruhan 23 anak, sehingga persentase ketuntasan tes evaluasi hasil belajar siswa adalah 
47,8%. Dari persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas game edukasi yang dikembangkan 
termasuk ke dalam kategori sangat kurang atau dapat dikatakan bahwa game edukasi yang dikembangkan 
belum memenuhi kualitas efektif. Dari hasil evaluasi lebih lanjut oleh peneliti berdasarkan teori [11] 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, diketahui bahwa penyebab dari permasalahan yang 
peneliti temukan tersebut adalah kurangnya minat dan rasa suka siswa kepada mata pelajaran matematika, 
ada siswa yang kurang fokus saat tes evaluasi hasil belajar berlangsung karena akan mengikuti kegiatan 
lain, beberapa siswa memiliki lingkungan belajar yang kurang nyaman, dan sebagian besar siswa 
mengikuti kegiatan yang menyibukkan dan menyita waktu belajar. Berdasarkan pengamatan peneliti pada 
tahap implementasi, siswa terlihat antusias dan bersemangat ketika melakukan pembelajaran mengunakan 
game edukasi yang dikembangkan, tetapi saat siswa harus mengerjakan soal tes evaluasi hasil belajar 
sebagian besar siswa malas-malasan dan terlalu banyak mengeluh sebelum berusaha. Hal ini dimungkinkan 
karena kurangnya minat dan rasa suka siswa terhadap persoalan-persoalan matematika, sesuai dengan teori 
pada [11]. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa game edukasi matematika yang dikembangkan 
belum memenuhi kualitas efektif saat diterapkan pada 23 siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Sleman karena 
adanya beberapa masalah yang peneliti temukan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Game edukasi telah berhasil dibuat dengan mengikuti model pengembangan ADDIE dan telah 
disesuaikan dengan tahapan pendekatan guided discovery. Berdasarkan penilaian yang diperoleh, aspek 
kevalidan game edukasi yang dikembangkan dinyatakan valid dengan skor keseluruhan 3,92 dari skor 
maksimal 5, aspek kepraktisan game edukasi yang dikembangkan dinyatakan praktis dengan skor 
keseluruhan 3,92 dari skor maksimal 5, dan aspek keefektifan dinyatakan tidak efektif ketika 
diimplementasikan pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 4 Sleman. Ketidakefektifan ini, dari hasil evaluasi 
lebih lanjut ditemukan bahwa penyebab permasalahan tersebut berasal dari faktor-faktor di luar sekolah, 
yaitu faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pobhia terhadap matematika dan kegiatan lain yang lebih 
menyita waktu. Game edukasi ini memilki potensi yang besar untuk mempertahankan perhatian siswa. 
Selain itu, game edukasi yang dikembangkan dengan pendekatan guided discovery dapat meningkatkan 
pemahaman dan memberikan motivasi kepada siswa. Meskipun game edukasi yang dikembangkan dalam 
penelitian ini belum memenuhi kualitas efektif, namun game edukasi yang dikembangkan mendapatkan 
respon positif dari guru dan siswa, sehingga hal ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk 
mengembangkan game edukasi yang lebih baik.  
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