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Abstrak: 

Ada berbagai cara untuk mengajar fisika topik gerak parabola, salah satu alternatif 
adalah dengan memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Saat siswa bermain 
game, siswa akan dengan mudah memahami bagaimana alur game serta cara 
memainkan game tersebut. Siswa lebih menyukai game dikarenakan game lebih 
memiliki tampilan yang menarik dibandingkan dengan buku pelajaran fisika. Penelitian 
ini bertujuan untuk : 1) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
memanfaatkan game angry birds dan program tracker untuk topik gerak parabola, 2) 
memotivasi siswa agar lebih menyukai belajar fisika, 3) memahami karakteristik gerak 
parabola. Respons para siswa terhadap game angry birds sebagai media pembelajaran 
dan pemahaman mereka mengenai konsep fisika setelah pembelajaran diteliti dengan 
metode Penelitian Tindakan Kelas dan sample penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 
SMA N 2 Salatiga. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu RPP, lembar observasi, 
dan lembar kuisioner siswa, serta lembar kerja siswa. Data yang diperoleh dianalisa 
menggunakan deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian sebanyak 100% kelas 
memperoleh nilai di atas 70, dalam hal ini  pembelajaran melalui game dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa yang sesuai dengan standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. Sebanyak 80%  dari jumlah siswa menjawab bahwa pembelajaran 
dengan game  dapat memotivasi mereka dalam belajar Fisika. Dalam topik ini para 
siswa mudah membayangkan gambaran lintasan gerak benda, posisi benda setiap saat 
dan posisi awal benda hingga akhir sehingga mudah memahami tentang gerak 
parabola. 

 
Kata kunci: game angry birds, pembelajaran, gerak parabola, tracker. 

PENDAHULUAN 

Ada berbagai cara untuk mengajar fisika topik gerak parabola, salah satu 
alternatif adalah dengan memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Saat 
siswa bermain game, siswa akan dengan mudah memahami bagaimana alur game 
serta cara memainkan game tersebut. Siswa lebih menyukai game dikarenakan game 
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lebih memiliki tampilan yang menarik dibandingkan dengan buku pelajaran fisika. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan memanfaatkan game angry birds dalam 
pembelajaran fisika. 

Pada game angry birds, cara memainkannya dengan melontarkan burung ke 
udara. Semua gerakan burung yang dilontarkan ke udara membentuk gerak parabola. 
Ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran topik gerak parabola. Penelitian 
tentang penggunaan game angry birds dalam pembelajaran ini pernah digunakan 
oleh seorang guru sains bernama John Burk dari Westminster Schools di Atlanta, 
Amerika Serikat. Namun penelitian ini belum pernah dilakukan di Indonesia. 

Perumusan masalah yang dikaji : 1) Apakah pembelajaran menggunakan 
media game angry birds lebih menarik bagi para siswa? 2) Apakah pembelajaran 
dengan menggunakan media game angry birds, para siswa dapat memahami 
karakteristik gerak parabola?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan game angry birds dan 
program tracker untuk topik gerak parabola, 2) memotivasi siswa agar lebih 
menyukai belajar fisika, 3) memahami karakteristik gerak parabola. 

Diharapkan  penelitian ini dapat memberi contoh alternatif model 
pembelajaran dengan media game angry birds bagi pengajar dan meningkatkan 
motivasi siswa agar lebih menyukai belajar fisika. 

A. DASAR TEORI 

B.1 Game untuk menjelaskan karakteristik gerak parabola. 

Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan 
sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain 
bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasaan batin. Alur game serta cara 
memainkan game lebih mudah dipahami dibandingkan buku pelajaran fisika. Hal ini 
dikarenakan game lebih memiliki tampilan yang menarik dibandingkan dengan buku 
pelajaran fisika. Tentunya akan sangat membantu bila game yang mudah dipahami 
bisa menjelaskan teori fisika. 

B.2 Analisa Game Angry Birds ( Menggunakan Tracker Video Analysis ) 

Langkah – langkah : 

1. Bukalah program “Tracker” pada Start Menu. 
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2. Setelah program “Tracker” terbuka, ambilah video untuk dianalisa dengan cara 
klik “File”  “Open File”. Kemudian carilah video angry birds yang akan 
dianalisa. Maka munculah tampilan seperti gambar dibawah ini. (game sudah 
direkam sebelumnya dengan program bandicam).  

3. Potonglah video pada saat di mana burung pertama kali diluncurkan ketapel 
dengan menggunakan horisontal scroll bar. Catat angka warna merah yang 
terdapat pada bagian kiri bawah. 

 
Gambar 1 

4. Klik icon ketiga dari kiri pada toolbar seperti yang terlihat pada gambar. Dalam 
text box “Start Frame”, isikan angka yang kita punya tadi lalu tekan “Enter”. 
Maka video akan dikunci pada Frame tersebut. 

 
Gambar 2 

5. Kemudian cari di mana burung tersebut mengenai objek dengan menggunakan 
horisontal scroll bar. Catat frame tersebut dan isikan angka tesebut pada text 
box “End Frame” kemudian tekan “Enter”. Klik “Ok”. Dengan demikian 
pemotongan video telah selesai. 
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Gambar 3 

6. Untuk merekam jejak dari gerakan burung, klik “Track””new””Point Mass” 
7. Untuk merekam jejaknya secara otomatis, jalankan autotrack pada burung. Pada 

kotak “Track Control”, klik “Mass A””autotrack”. Kemudian tekan tombol 
“Shift-Control” pada keyboard secara bersamaan, klik pada burung. Maka akan 
muncul kotak skala berwarna merah seperti pada gambar. Klik “Search” dan 
tunggu sampai proses autotrack selesai. Maka akan muncul data dalam tabel 
dan grafik. 

 
Gambar 4 

8. Karena “Tracker video analysis” belum tahu berapa panjang ukuran 1 meter 
itu,maka digunakan “calibration stick”. Disini dipakai ukuran 1 meter adalah 
panjang wajah babi. Caranya : klik icon keempat dari kiri pada toolbar seperti 
yang terlihat pada gambar. Klik “New””Calibration Stick”. Setelah gari 
berwarna biru muncul, kemudian arahkan garis tersebut pada wajah babi. Pada 
toolbar “length” ubahlah angka menjadi “1.000”. 
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Gambar 5 

9. Kita akan dapatkan nilai x, y dan t. 

 
Gambar 6 

10. Cara mencari Vo dari grafik dan tabel yang sudah didapatkan. 

  
Gambar 7. Grafik y-t Gambar 8. Tabel t,x,y 

Untuk mencari Vo kita harus mencari Vox dan Voy terlebih dahulu.  
11. Untuk mencari nilai Vox, plot grafik x-t ( posisi burung ) dengan cara klik kanan 

“Grafik””Analize”. Centang text box “Fit”. Pada text box “Fit Name”, ubahlah 
menjadi “Line”. 
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Gambar 9. Grafik x-t dan tabel t-x 

B.3 Gerak parabola. 

Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi dari partikel yang dilemparkan 
miring ke udara dengan menganggap bahwa pengaruh gesekan udara terhadap gerak 
ini dapat diabaikan. Gerak parabola adalah gabungan antara GLB dengan GLBB. 
Gerak benda pada sumbu X adalah GLB dan pada sumbu Y adalah GLBB. 

 
Gambar 10. Vektor pada gerak parabola 

A. Sumbu X : GLB yakni gerak benda pada arah mendatar  yang tidak 
dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tidak ada percepatan atau 
perlambatan pada pada daerah ini. 

B. Sumbu Y : GLBB pada arah vertikal, yaitu gerak benda pada arah vertikal yang 
dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga ada percepatan arah ini.  

Benda yang dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu akan membetuk 
lintasan parabola. Sudut elevasi mempengaruhi jarak tempuh benda yang 
dilemparkan. 

Sudut elevasi untuk menempuh jarak maksimum : 

Kecepatan pada arah vertikal = Vyt = Vo sin α – g . t 
Saat mencapai titik puncak Vy = 0 jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah ; 

Vyt = 0 
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Vyt = Vo sin α – g . t  

푡 =
푣 sin 훼

푔  

Waktu untuk mencapai titik terjauh (tR) benda adalah dua kali waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi (tH) ; 
tR = 2 tH 

tR =  

Pada arah horizontal, jarak yang ditempuh arah mendatar adalah x ; 

X = Vo cos α t 
Saat benda menyentuh tanah kembali jarak mendatarnya (XR) adalah dengan 
mensubstitusikan tR kedalam persamaan X ; 
X = Vo cos α.t 

tR =  

XR = Vo cos α  

XR =   Ɵ  

Nilai sin akan bernilai maksimum ( 1 ) jika sudut elevasinya 90o, maka ; 
2α = 90o 
α = 45o 
Sudut 45o akan memberikan jarak maksimum karena sudut 450 tersebut nilai sin dan 
cos nya sama. Sinus akan berpengaruh pada kecepatan vertikal yang kemudian akan 
mempengaruhi lama benda di udara. Sedangkan cosines akan berpengaruh pada 
kecepatan horizontal. Agar benda mencapai jarak mendatar maksimum maka 
memerlukan benda selama mungkin di udara dan kecepatan mendatarnya sebesar 
mungkin. Hal ini akan dipenuhi bila sudut elevasinya 45o. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Tindakan 
Kelas, dimana peneliti sebagai guru yang melaksanakan penelitian di kelas (Kasbolah. 
1998:122). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah siswa - siswi kelas XI SMA 
Negeri 2 Salatiga.  

Instrumen penelitian ini antara lain, a)Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) materi gerak parabola dengan memanfaatkan game angry birds dan program 
tracker untuk SMA kelas XI; b)Soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa; 
c)Lembar observasi untuk mengetahui keberhasilan Kegiatan Belajar Mengajar; 
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d)Kuisioner untuk mengetahui tanggapan siswa tentang pembelajaran menggunakan 
media game. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, a)Pada saat 
pembelajaran berlangsung, seseorang diminta untuk mengobservasi kelas dengan 
mengisi lembar kuisioner kelas yang telah disediakan; b)Semua siswa diminta untuk 
mengisi soal evaluasi setelah pembelajaran dilaksanakan; c)Semua siswa diminta 
mengisi lembar kuisioner setelah Kegiatan  Belajar Mengajar dilaksanakan.  

Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu :  
1) Tahap Perencanaan 

a) Menganalisis karakteristik gerak parabola dalam game angry birds dengan 
program tracker. 

b) Pembuatan RPP materi gerak parabola dengan memanfaatkan media game  
c) Pembuatan soal evaluasi 
d) Pembuatan lembar observasi 
e) Pembuatan lembar kuisioner 

2) Tahap pelaksanaan 
Pembelajaran dilaksanakan sesuai RPP, serta kegiatan pembelajaran direkam 

dalam lembar observasi, soal evaluasi dan lembar kuisioner. Setelah siswa selesai 
mengerjakan soal evaluasi dan mengisi lembar kuisioner, soal evaluasi beserta 
lembar jawaban dan lembar kuisioner dikumpulkan. 

 
3) Tahap Refleksi 

Refleksi, dilakukan setelah tahap pelaksanaan. Sebagai dasar refleksi adalah 
hasil lembar evaluasi. Kriteria keberhasilan adalah minimal 70% siswa mendapat nilai 
minimal 70. Apabila hasil refleksi pada siklus pertama sudah mencapai hasil yang 
diinginkan, maka penelitian dihentikan dan dilanjutkan pada analisa data. Jika pada 
siklus pertama aktivitas dan pemahaman siswa belum mencapai hasil yang 
diinginkan, maka dilakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya (pada siklus ke-
2).  

 
4) Tahap Analisa 

a) Hasil Tes siswa 
Data diolah secara kuantitatif untuk mengetahui pemahaman materi siswa. 

Nilai siswa (N) diperoleh dengan:  

 
Prensentase keberhasilan diperoleh dengan : 
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퐽푢푚푙푎ℎ 푠푖푠푤푎 푦푎푛푔 푚푒푚푒푛푢ℎ푖 푠푡푎푛푑푎푟 푘푒푙푢푙푢푠푎푛
퐽푢푚푙푎ℎ 푠푒푚푢푎 푠푖푠푤푎

× 100% = ⋯% 

b) Kuisioner dan Lembar Observasi 
Data dianalisa secara deskriptif-kualitatif untuk mengetahui minat siswa 

terhadap media game angry bird sebagai media pembelajaran. 
 

D. DATA DAN ANALISA 

D.1  Data Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar 

Bagian Motivasi - Perumusan Masalah -  Hipotesa 

Siswa diberi pertanyaan apakah mereka pernah bermain game angry birds di 
rumah. Beberapa siswa diminta untuk mencoba memainkan game angry birds ke 
depan kelas, dan ada 3 siswa yang mencoba memainkannya. Saat mereka mencoba 
memainkannya, 2 siswa dapat mengenai target (babi), satu siswa tidak dapat 
mengenai target (babi). Di sini menunjukkan bahwa game angry birds berhasil 
memotivasi siswa dan siswa tertarik untuk mencoba-coba memainkan game. 

Setelah kegiatan mencoba memainkan game, siswa diberi pertanyaan : apa 
permasalahan yang akan dipecahkan dalam pembelajaran ini? Seorang siswa 
menjawab bahwa permasalahnnya adalah bagaimana caranya agar burung dapat 
mengenai target.  Ada seorang siswa lagi yang menjawab bahwa permasalahannya 
adalah berapa kecepatan dan besar sudut yang digunakan agar burung mengenai 
target. Sebagian besar siswa yang lain mendiskusikannya dengan teman sebangku. 
Jadi permasalahan dapat dimengerti siswa. Ini karena game angry birds mudah 
dimainkan dan dapat dilihat visualnya serta sesuai dengan konsep fisika. Hal ini 
sesuai dengan teori bahwa game lebih memiliki tampilan yang menarik dibandingkan 
dengan buku pelajaran fisika. 

Hipotesis dikemukakan oleh sebagian besar siswa, beberapa menjawab harus 
mengetahui jarak antara burung dan target (babi) kemudian bisa dicari berapa 
kecepatan  burung untuk mencapai target, kemudian dicatat di papan tulis. Disini 
tampak sebagian besar siswa aktif mengikuti pembelajaran. Dapat disimpulkan kalau 
game yang dimainkan menarik, sehingga siswa aktif memberikan hipotesanya dan 
hal ini disebutkan sebagian besar siswa pada lembar kuisioner yang mereka isi. 

Kegiatan Inti - Pemecahan masalah  

Untuk melihat hipotesis yang benar dalam menjawab permasalahan tadi, 
pada kegiatan 1 siswa diperkenalkan dengan program tracker video analysis. Siswa 
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diminta untuk membaca langkah-langkah menggunakan program tracker video 
analysis. Setelah siswa selesai membaca, kemudian siswa ditugaskan mengamati 
tabel 1 (tabel x,y,t) dan siswa ditanyai : berdasarkan tabel 1, kapankah burung 
mencapai titik tertinggi. Seluruh siswa dapat menjawab dengan benar. Siswa ditanyai 
mengenai koordinat posisi (x,y) titik tertinggi burung tersebut. Sebagian besar siswa 
sambil menggumam serentak menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Siswa 
cepat mengerti bagaimana cara kerja tracker, karena langkah-langkah penggunaan 
tracker yang dibuat sudah dapat dimengerti dengan baik oleh siswa. 

Salah satu siswa ditugaskan untuk memunculkan grafik 1.a (grafik x-t) dan 
grafik 1.b (grafik  y-t) dengan mengacu pada langkah – langkah menggunakan 
program tracker video analysis. Siswa tersebut awalnya sedikit kesulitan saat 
memunculkan grafik, tapi kemudian dengan bantuan siswa yang lain siswa tersebut 
dapat memunculkan grafik. Kemudian semua siswa ditanyai apakah kedua bentuk 
grafik sama atau berbeda? Semua siswa menjawab bahwa kedua bentuk grafik 
tersebut berbeda. siswa ditanyai apakah jenis gerak kedua grafik sama atau berbeda? 
4 siswa menjawab bahwa jenis gerak kedua grafik berbeda. Ada siswa lain yang 
menggunakan jawaban yang sama. Salah satu siswa sedikit kesulitan dalam 
menampilkan grafik dikarenakan siswa tersebut belum membaca langkah-langkah 
penggunaan tracker dengan seksama. 

Siswa diminta untuk menentukan jenis gerak berdasarkan grafik 1.a (grafik 
pada RPP) dan grafik 1.b (Grafik pada RPP) dengan menjawab pertanyaan-
pertanyaan penggiring. Siswa diberi pertanyaan bagaimana menghitung kecepatan 
benda pada grafik 1.a jika sumbu x menunjukkan waktu dan sumbu y menunjukkan 
posisi benda? Seorang siswa menjawab bahwa untuk menentukan kecepatan benda 
dapat dicari dengan persamaan V=∆x/∆t. Siswa lain menambahkan bahwa kecepatan 
benda menurut grafik adalah tan α. Dengan cepat semua siswa mengerti bahwa 
kecepatan benda dapat dilihat dari kemiringan grafik atau α. Siswa ditanyai 
bagaimana besar α dilihat dari grafik 1.a saat t=0 sampai t=7. Semua siswa menjawab 
bahwa besar α setiap saat berdasarkan grafik 1.a selalu sama. Kemudian siswa diberi 
pertanyaan lagi mengenai bagaimana besar kecepatan benda setiap saat 
berdasarkan besar α nya? Semua siswa menjawab bahwa kecepatan benda konstan. 
Siswa ditanyai : pada grafik 1.a merupakan jenis gerak apa? Semua siswa menjawab 
benar, yaitu jenis gerak pada grafik 1.a adalah GLB. Siswa diberi pertanyaan 
bagaimana besar α setiap saat dilihat dari grafik 1.b, sama atau berbeda? 70% siswa 
menjawab bahwa besarnya α berbeda setiap saat, membesar mengecil kemudian 
membesar lagi. Siswa ditanyai : saat α membesar dan mengecil, kecepatan benda 
mengalami perlambatan atau percepatan? Seorang siswa menjawab bahwa saat α  
membesar kecepatan benda mengalami percepatan. Siswa lain memberikan jawaban 
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kalau α  mengecil maka kecepatan benda mengalami perlambatan. Kemudian siswa 
ditanyai : pada grafik 1.b merupakan jenis gerak apa? Semua siswa menjawab benar, 
yaitu jenis gerak pada grafik 1.b adalah GLBB. Dikarenakan siswa-siswa yang 
dijadikan sample sudah pernah belajar gerak parabola sebelumnya, jadi tidak ada 
kesulitan yang mereka alami pada tahap ini. Dapat disimpulkan bahwa game angry 
birds yang dianalisa dengan program tracker dapat membuat siswa lebih mudah 
mengerti konsep-konsep dalam gerak parabola yaitu pada gerak parabola 
merupakan perpaduan GLB dalam arah bidang horisontal (sumbu x) dan GLBB dalam 
arah bidang vertikal (sumbu y). 

Pembelajaran berikutnya adalah menentukan nilai Vx, Vy dan Vo 
berdasarkan grafik 1.a dan 1.b. Untuk menentukan nilai Vx, siswa diberi pertanyaan-
pertanyaan penggiring berdasarkan grafik 1.a. Siswa diminta menganalogikan 
persamaan x-t grafik 1.a pada program tracker dengan persamaan posisi untuk GLB. 
80% siswa dapat menganalogikan kedua persamaan dengan benar. Kemudian siswa 
diberi pertanyaan : dengan menganalogikan persamaan x-t pada grafik 1.a dan 
persamaan posisi untuk GLB, nilai a dan b pada persamaan x-t adalah nilai apa? 
Semua siswa tidak kesulitan dalam menjawab, karena jawaban mereka benar yaitu 
nilai a = Vox dan nilai b=Xo. Kemudian siswa ditanyai, jika kecepatan pada GLB selalu 
sama, berarti nilai Vx berapa? Semua siswa menjawab nilai Vx tidak lain adalah nilai 
Vox. Kemudian siswa diberi pertanyaan : apakah terjadi perubahan kecepatan pada 
gerak horisontal (grafik 1.a) jika kecepatannya selalu sama? Semua siswa menjawab 
bahwa pada gerak horisontal tidak terjadi perubahan kecepatan atau ɑ=0.  Untuk 
mendapatkan nilai Vy, kembali siswa diberi pertanyaan penggiring berdasarkan grafik 
1.b. Siswa diminta menganalogikan persamaan y-t grafik 1.b pada program tracker 
dengan persamaan posisi untuk GLBB. Semua siswa dapat menganalogikan kedua 
persamaan dengan benar. Kemudian siswa diberi pertanyaan : dengan 
menganalogikan persamaan y-t pada grafik 1.a dan persamaan posisi untuk GLB, nilai 
a, b dan c pada persamaan y-t adalah nilai apa? Semua siswa tidak kesulitan dalam 
menjawab, karena jawaban mereka benar yaitu nilai a=percepatan, b=Voy dan nilai 
c=Yo. Siswa ditugaskan untuk mencari nilai ɑ (percepatan) dan semua siswa tidak 
kesulitan dalam mencari nilai ɑ, yaitu nilai ɑ = 2*a. Disini siswa tidak kesulitan dalam 
menentukan nilai Vx, Vy dan ɑ dikarenakan dalam program tracker pada fix equation 
seanalogi dengan persamaan posisi GLB dan GLBB, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa program tracker bisa dipahami oleh siswa dan sangat membantu dalam 
menganalisa gerak parabola burung pada game angry birds. 

Tahap berikutnya adalah mencari nilai Vo dan nilai α. Siswa ditanyai : 
bagaimana mencari nilai Vo jika sudah didapatkan nilai Vox dan Voy? Dengan 
menggunakan persamaan apa? Semua siswa dengan aktif menurunkan persamaan 



12 
 

untuk mencari nilai Vo, sehingga didapatkan nilai Vo = Vx + Vy . Setelah 
persamaan didapatkan, semua siswa dapat menjawab berapa nilai Vo nya, yaitu Vo = 
0,948 m/s. Kemudian untuk mencari nilai α , siswa ditanyai : setelah nilai Vx dan Vy 
ditemukan, apakah nilai α dapat dicari dengan persamaan ? dengan persamaan apa? 

Siswa dengan mudah menjawab nilai α = tan  .  

Pembelajaran pada kegiatan 2 adalah menentukan nilai 훼 yang dapat 
membuat burung menempuh jarak terjauh. Pada tahap ini, beberapa siswa diminta 
untuk memainkan game angry birds dengan sudut elevasi sembarang agar dapat 
mencapai jarak tempuh maksimal. 4 siswa maju kedepan kelas untuk mencoba 
memainkannya. Setelah didapat sudut elevasi yang dapat membuat menempuh jarak 
maksimum, siswa ditugaskan untuk menghitung nilai sudut tersebut dengan cara 
seperti pada kegiatan 1. Siswa diminta untuk menampilkan grafik x-t, grafik y-t, 
seorang siswa maju dan tidak kesulitan untuk menampilkan grafik x-t, grafik y-t. 
Kemudian siswa ditanyai berapakah nilai Vx, Vy, Vo, ɑ, dan α berdasarkan kedua 
grafik. Semua siswa aktif dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.  Pada 
tahap ini, siswa sudah mulai terbiasa dengan program tracker sehingga tidak ada 
kesulitan yang dialami siswa dalam menganalisa game angry birds menggunakan 
program tracker. 

Siswa kembali diingatkan mengenai permasalahan yaitu, berapa sudut 
elevasi untuk kecepatan awal tertentu agar burung dapat mengenai target di posisi 
tertentu? Seorang siswa menjawab untuk mengenai sasaran (babi) yang jarak 
mendatarnya sejauh 6,3 m maka burung dilontarkan dengan kecepatan awal 0,948 
m/s. Lalu siswa lain membantu menjawab dengan sudut elevasi 23,8o  burung dapat 
mengenai sasaran. Untuk permasalahan kedua, yaitu berapa nilai α yang membuat 
burung dapat menempuh jarak terjauh? Serentak semua siswa menjawab dengan 
sudut elevasi 45,10 maka burung akan terlontar dan dapat menempuh jarak x 
terjauh, sejauh 11,148 m. Masalah pun bisa terselesaikan dengan baik dengan model 
pembelajaran menggunakan game angry birds. Dalam pembelajaran ini, sebagian 
besar siswa terlihat aktif menjawab pertanyaan dan ada interaksi antara guru-siswa 
serta terjadi diskusi antar siswa mengenai materi di sepanjang proses pembelajaran. 
Hal ini menunjukkan bahwa siswa cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
Dapat disimpulkan bahwa, dengan memanfaatkan  game angry birds dan program 
tracker siswa dapat memahami prinsip-prinsip pada gerak parabola, hal ini 
dikarenakan game memiliki tampilan menarik dan lebih memudahkan siswa untuk 
membayangkan sesuatu yang abstrak, diantaranya bentuk lintasan gerak parabola, 
besar sudut elevasi yang digunakan, seberapa jauh letak target dll. Ini membuktikan 
bahwa konsep-konsep abstrak yang dituangkan ke dalam game membuat konsep 
tersebut lebih nyata bagi para siswa sehingga lebih mudah untuk dipahami. 
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Refleksi 

Setelah mengerjakan soal – soal evaluasi, tampaklah bahwa sebagian besar 
siswa sudah paham dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Dari hasil 
tes, nilai para siswa sudah mencapai nilai batas tuntas yang ditetapkan (lihat Tabel 
Nilai Siswa) 

D.2 Analisa Hasil Tes 

Berikut ini hasil tes siswa: 

Tabel 1. Nilai Siswa 

No Siswa Skor 
1 A 83 
2 B 83 
3 C 81 
4 D 81 
5 E 81 
6 F 83 
7 G 93 
8 H 85 
9 I 93 

10 J 93 
Dari tabel di atas, tampak bahwa 100% siswa  mencapai ketuntasan belajar. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan game angry birds 
telah membuat pembelajaran lebih efektif. 

D.3 Data dan Analisa Jawaban Kuisioner 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 Apakah pembelajaran 
menggunakan media game angry 
birds menarik untukmu ? Apa 
alasanmu ? 

 

 

Menarik, karena membuat tidak bosan dan 
tidak harus terpaku pada angka, tapi kita 
harus memperhatikan sungguh-sungguh (1 
orang ) 

Menarik, karena memudahkan untuk belajar 
gerak parabola, dan lebih menyenangkan (1 
orang) 
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Ya, karena memudahkan untuk belajar dan 
mengurangi rasa bosan (3 orang) 

Ya, karena banyak indra yang digunakan (1 
orang) 

Ya, karena dapat bermain sambil belajar (2 
orang) 

Kurang menarik karena tidak terlalu 
kelihatan dari belakang (2 orang ) 

2 Kesulitan apakah yang kamu 
rasakan pada saat mengikuti 
kegiatan pembelajaran 
menggunakan media game angry 
birds?  

 

 

Tabel-tabelnya membingungkan (1 orang) 

Tidak kelihatan jelas dari belakang (4 orang) 

Tidak ada, tetapi dalam pembelajaran 
menggunakan media ini kita harus 
memahaminya sungguh-sungguh dan 
memperhatikannya (3 orang) 

TIdak punya programnya (1 orang) 

Tidak ada, ingin punya sofwarenya (1 orang) 
3 Dapatkah kamu menjawab 

permasalahan yang dikemukakan 
oleh guru pada awal kegiatan 
pembelajaran ? 

Dapat (8 orang) 

Tidak semua, hanya sebagian (2 orang) 

 
4 Apakah lebih paham belajar dengan 

media game angry bird atau belajar 
dengan cara yang biasa dilakukan 
sehari-hari ? 

 

 

Ya, karena dapat ilustrasi yang lebih baik 
dan nyata (1 orang) 

 Ya (2 orang) 

Belajar dengan cara biasa (2 orang) 

Ya, karena itu lebih menarik minat kita 
untuk belajar (1 orang) 

Ya, tapi jangan menggunakan tracker jadi 
bingung (1 orang) 

Ya, lebih paham belajar dengan game (2 



15 
 

orang) 

Ya,karena tidak banyak rumus (1 orang) 
5 Apakah kamu makin termotivasi 

belajar fisika setelah mengikuti 
pembelajaran dengan media game 
angry bird ? 

 

Ya, sedikit termotivasi (1 orang) 

Ya, karena ternyata fisika tidak sesulit yang 
kita pikirkan sebelumnya (2 orang) 

Ya (6 orang) 

Biasa saja (1 orang) 
6 Apakah keuntungan yang kamu 

dapatkan dengan pembelajaran 
menggunakan media game angry 
bird ? 

 

 

Dapat mempelajari GLB, GLBB dan gerak 
parabola dengan lebih bervariasi (1 orang) 

Lebih paham dengan materi tentang gerak 
parabola (4 orang) 

Menyenangkan (1 orang) 

Dapat sambil bermain (1 orang) 

Terlalu rumit menggunakan tracker (1 
orang) 

Tidak tahu (1 orang) 
7 Apa ada saran agar pembelajaran 

menggunakan media game angry 
birds lebih mudah dipahami ? 

 

Tidak ada (5 orang) 

Minta programnya untuk belajar dirumah (1 
orang) 

Gambar diperjelas dan diperbesar agar lebih 
jelas dari belakang (4 orang) 

 

Dari jawaban kuisioner dalam Tabel Jawaban Kuisioner siswa di atas, dapat 
kita lihat bahwa pembelajaran menggunakan game angry birds menarik bagi 
sebagian besar siswa. Sebagian besar siswa juga terlihat antusias mengikuti 
pembelajaran. Tapi, ada dua siswa yang menjawab tidak menarik, karena mereka 
tidak bisa melihat jelas dari belakang.  

Dalam proses pembelajaran terlihat para siswa bisa menjawab dengan betul 
pertanyaan-pertanyaan penggiring ke kesimpulan sampai memecahkan masalah. 
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Berdasarkan jawaban para siswa pada lembar kuisioner, ini dikarenakan game lebih 
memudahkan mereka memahami materi. Akan tetapi ada satu siswa yang belum 
begitu paham dengan program tacker dan menganggapnya sulit, ini dikarenakan 
pada saat pembelajaran siswa ini tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
dan  sering bermain-main saja. 

Siswa yang menjawab bahwa pembelajaran menggunakan game tidak 
menarik karena mereka tidak bisa melihat dengan jelas dari belakang, juga mendapat 
nilai yang baik. Hal ini disebabkan dia juga mengikuti seluruh proses pembelajaran.  

Berdasarkan jawaban kuisioner, sebagian besar siswa menjawab mereka 
semakin termotivasi belajar fisika setelah mengikuti pembelajaran dengan media 
game dan sebagian kecil menjawab tidak. Ini menunjukkan game telah membuat 
para siswa lebih berminat belajar fisika. Satu siswa menjawab biasa saja karena siswa 
ini tidak begitu menyukai game. 

Menggunakan media game dalam pembelajaran di kelas ternyata membuat 
banyak siswa tertarik mengikuti pelajaran fisika bahkan beberapa di antaranya 
termotivasi untuk belajar fisika lebih lanjut dengan meminta program tracker 
tersebut untuk belajar di rumah. Ini menunjukkan media game merupakan salah satu 
alternatif media yang sangat baik agar pelajaran fisika menarik untuk diikuti para 
siswa.  

E.  KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan :  

a) Game yang digunakan dalam pembelajaran ini telah memuat konsep gerak 
parabola yang abstrak yaitu gambaran lintasan gerak benda, posisi benda setiap 
saat dan posisi awal benda hingga akhir dengan ilustrasi yang dituangkan dalam 
game sehingga dapat mempermudah siswa memahami konsep gerak parabola 
dengan benar. 

b) Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan game 
memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran karena game memudahkan 
mereka memahami konsep fisika yang abstrak dan game membuat proses 
pembelajaran tidak membosankan.  

Saran:  

a) Banyak konsep fisika lain yang abstrak yang dapat dituangkan dalam game 
angry birds untuk pembelajaran fisika. 
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b) Semoga di masa depan, banyak pengajar yang memanfaatkan game lainnya 
yang sesuai dengan konsep fisika untuk mendukung pembelajaran di sekolah 
dan dapat menolong siswa memahami pelajaran. 
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