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ABSTRAK 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan tujuan 

mengembangkan media pembelajaran game edukasi berbasis Role Playing Game (RPG) untuk siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Ungaran. Penelitan ini menggunakan desain penelitian Borg & Gall yang terdiri dari sepuluh 

langkah. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, kuesioner dan tes. Hasil dari penelitian pengembangan 

ini adalah aplikasi game RPG dengan materi persamaan linier dua variabel. Dampak dari media pembelajaran 

game edukasi RPG adalah media pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan pada 

uji Mann-Whitney dengan nilai signifikan 0,043<0,05 yang berarti terdapat perbedaan rerata sebelum dan sesudah 

pemberian media pembelajaran game edukasi berbasis RPG atau terdapat pengaruh game edukasi RPG pada 

materi persamaan linier dua variabel terhadap hasil belajar siswa.  Selain itu, nilai N-Gain yang diperoleh adalah 

0,591 yang berarti terjadi peningkatan sedang terhadap hasil belajar siswa. 

Kata kunci: media pembelajaran, game edukasi, role playing game, persamaan linier dua variabel 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi mencakup segala hal yang ada di lingkungan manusia, salah 

satunya permainan yang semula dari permainan tradisional berkembang hingga menjadi 

permainan virtual yaitu video game. Video game mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi 

siswa, baik video game tersebut dimainkan dalam bentuk online (menggunakan jaringan 

internet) maupun offline (tidak menggunakan jaringan internet). Survey terhadap gamer di 

Indonesia menunjukkan bahwa permainan dengan aliran Role Playing Game adalah permainan 

yang paling populer di kalangan gamer dengan platform gaming terbesar adalah desktop PC 

atau komputer (Agate Studio, 2012). Berdasarkan hal tersebut, beberapa pengembang mulai 

menciptakan beberapa video game yang dapat dimainkan oleh siswa dengan muatan konten 

pembelajaran, dengan harapan produk tersebut dibeli oleh sekolah-sekolah dan digunakan 

sebagai salah satu media pembelajaran. 

Sejak kurikulum 2013 diadakan di sekolah, laboratorium komputer yang sebelumnya 

digunakan untuk mata pelajaran TIK menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh semua mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 65 tahun 

2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, dimana prinsip pembelajaran 

yang digunakan salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran (Kemendikbud, 2014:2). Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Guru dituntut agar mampu 
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menggunakan alat-alat yang telah disediakan oleh sekolah, dan tidak menutup kemungkinan 

bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman (Arsyad, 2015:2). 

Matematika merupakan salah satu materi wajib dalam Kurikulum 2013 yang 

dilaksanakan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Matematika mempunyai ruang 

lingkup yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dirumuskan dalam 

kompetensi dasar matematika yang harus dimiliki oleh peserta didik (Kemendikbud, 2014:21). 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 139) menyebutkan bahwa pembelajaran 

matematika memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan, karena pembelajaran 

matematika mengarahkan siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. 

Pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 

situasi (contextual problem), dengan demikian peserta didik secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep matematika. Strategi dan media pembelajaran yang bervariasi dapat 

digunakan oleh guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas 

sehingga tercapainya tujuan pembelajaran matematika, salah satunya adalah dengan 

menggunakan video game sebagai media pembelajaran matematika. 

Hamalik dalam Sanaky (2009:4) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana 

pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Anitah (2012:6) juga 

menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang 

dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi peserta didik untuk menerima 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Informasi-informasi yang didapat dari buku, rekaman, 

internet, film, microfilm dan sebagainya adalah contoh dari media pembelajaran karena 

memuat informasi yang dapat dikomunikasikan kepada peserta didik. Hal serupa juga 

dinyatakan oleh Arsyad (2015:3) bahwa media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. 

Game adalah kata lain dari berlakon, biasanya dilakukan untuk kesenangan dan 

kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan (Wikipedia, 2016). Game menawarkan 

struktur yang unik untuk melengkapi strategi pengajaran tradisional dan menanamkan 

mengajar dengan energi, memicu pemikiran inovatif dan memberikan keragaman metode 

pengajaran. Game mebuat konsep-konsep belajar menjadi lebih mudah diterima oleh peserta 

didik dan melengkapi pengajar dengan dasar pemikiran kreatifnya untuk dilontarkan kepada 

yang lainnya (Boyle, 2011). 

Role Playing Game (RPG) didefinisikan sebagai permainan dimana setiap pesertanya 

mengasumsikan peran dari sebuah karakter, biasanya dalam sebuah situasi fantasi atau fiksi 

ilmiah, dan pemainnya berinteraksi dengan dunia imajiner permainan tersebut (Rouse, 2011). 

RPG atau dalam istilah lain permainan peran video merupakan salah satu genre permainan 

video dimana para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi 

untuk merajut sebuah cerita bersama dan dimainkan secara manual (Wikipedia, 2016). 

Media pembelajaran game edukasi berbasis Role Playing Game pernah dikembangkan 

oleh Sari (2015) pada mata pelajaran Kimia pada materi Struktur Atom bagi siswa SMA kelas 

X. Pengembangan yang sama juga dilakukan oleh Santosa dan Kustijono (2015) pada mata 

pelajaran Fisika pada materi Kalor. Media pembelajaran game edukasi berbasis RPG juga dapat 

digunakan dalam pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengembangan oleh 
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Leni Herliana (2015) pada materi Trigonometri bagi siswa kelas X, dan pengembangan media 

pada mata pelajaran matematika bagi siswa kelas VI SD oleh Abror (2012). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran game edukasi berbasis Role Playing Game dapat 

digunakan dalam pembelajaran di sekolah, termasuk pembelajaran matematika. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran game 

edukasi berbasis role playing game pada materi persamaan linier dua variabel bagi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Ungaran. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak 

pemberian media pembelajaran game edukasi berbasis role playing game pada materi 

persamaan linier dua variabel terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ungaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan, dimana produk dari 

pengembangan ini adalah media pembelajaran game edukasi berbasis Role Playing Game. 

Menurut Sugiyono (2009: 407), Research and Development adalah jenis penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Produk yang dihasilkan tidak harus berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti 

buku, modul, alat bantu pembelajaran, tetapi bisa juga seperangkat lunak (software) seperti 

program komputer (Sukmadinata, 2010:164). Dalam menghasilkan produk, digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ungaran yang berjumlah 36 

siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. Semua siswa 

tersebut akan menggunakan aplikasi game edukasi sebagai media pembelajaran persamaan 

linier dua variabel. 

Pengembangan game edukasi berbasis role playing game pada materi persamaan linier 

dua variabel menggunakan langkah-langkah model Borg & Gall yang meliputi: 

1. Research and Information Collecting 

Langkah pertama ini dilakukan untuk mengetahui perlunya pengembangan media 

pembelajaran game edukasi berbasis Role Playing Game di SMP Negeri 1 Ungaran. 

Pengumpulan informasi dan penelitian dalam tahap ini adalah: 

a. Studi Lapangan 

Berdasarkan pengamatan fasilitas belajar di SMP Negeri 1 Ungaran, terdapat 2 

ruang laboratorium komputer yang berada di lantai pertama dan lantai ketiga gedung 

sekolah. Laboratorium tersebut hanya digunakan saat mata pelajaran Teknik Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Dalam hal ini, peneliti menggunakan salah satu laboratorium 

komputer yang berada di lantai pertama, dengan jumlah komputer sebanyak 24 unit. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran matematika, 

pembelajaran matematika di dalam kelas dan menggunakan alat peraga untuk materi 

tertentu, misal materi bangun ruang. Guru tidak menggunakan media pembelajaran 

selain media papan tulis dan buku siswa. 

b. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan game edukasi 

berbasis Role Playing Game yang akan dikembangkan. 
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2. Planning 

Pada tahap ini peneliti menentukan materi yang akan dikembangkan dalam game 

edukasi sesuai dengan silabus matematika kelas VIII SMP dan berdasarkan hasil 

pembicaraan dengan guru matematika. Materi yang menjadi bahan untuk game edukasi 

adalah Persamaan Linier Dua Variabel. Setelah menetapkan materi yang akan dijadikan 

konten dalam aplikasi game edukasi, peneliti menentukan gambaran umum mengenai 

game edukasi yang akan dikembangkan. Konten materi yang ditampilkan pada aplikasi 

game edukasi disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada Kurikulum 

2013. Penyajian materi diatur secara urut berdasarkan pada urutan proses pembelajaran. 

3. Develop Preliminary Form of Product 

Langkah ini meliputi kegiatan memodifikasi materi persamaan linier dua variabel 

untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam game edukasi sebagai konten dari game itu 

sendiri. Pembuatan game edukasi menggunakan software RPG Maker MV. Pengadaan 

bahan ajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran spesifik yang telah dirumuskan oleh 

peneliti pada langkah planning. Langkah-langkah dalam membuat aplikasi game edukasi 

berbasis role playing game pada materi Persamaan Linier Dua Variabel antara lain: 

a. Menentukan storyline 

Peneliti membuat aplikasi game edukasi dengan judul permainan “Hana The 

Great Knight: Chapter 1. A Gift from The Darkness” dengan Hana sebagai tokoh utama 

dalam permainan. Cerita dalam permainan ini adalah Hana dijebak oleh seorang pria 

berjubah melalui sebuah paket dan masuk ke dalam istana kegelapan. Hana bisa 

kembali ke dunia asalnya dengan cara menjawab semua pertanyaan dari anak buah 

istana dan pertanyaan terakhir dari pria berjubah. Soal-soal yang diutarakan dalam 

permainan ini adalah soal-soal Persamaan Linier Dua Variabel. 

b. Membuat tokoh-tokoh dalam permainan 

Peneliti membuat tokoh-tokoh dalam permainan menggunakan Character Generator 

yang merupakan aplikasi tambahan dari RPG Maker MV. Tokoh utama dari game ini 

adalah Hana, seorang mantan ksatria. Tokoh musuh dalam game ini adalah seorang raja 

berjubah ungu yang memiliki lima anak buah yang akan menantang Hana dalam 

petualangannya untuk keluar dari istana kegelapan. 

c. Membuat peraturan permainan 

Peneliti menyusun beberapa peraturan dalam permainan sehingga dapat memberikan 

tantangan bagi siswa untuk dapat menyelesaikan soal-soal dengan cepat dan tepat. 

Peraturan-peraturan dalam permainan antara lain: 

1) Waktu yang digunakan dalam permainan adalah 40 menit. Jika dalam 40 menit 

pemain belum bisa keluar dari istana kegelapan maka permainan berakhir (game 

over) 

2) Benar atau salah dalam menjawab permainan berpengaruh kepada Health Power 

(HP) yang dimiliki pemain. Jika jawaban benar, HP akan bertambah 200 poin, dan 

jika salah menjawab HP akan berkurang 150 poin. Dengan kata lain, jika pemain 

terlalu sering salah menjawab, HP pemain akan habis dan permainan berakhir (game 

over). 
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d. Membuat game 

Pada tahap ini, peneliti menggunakan aplikasi Game Maker MV untuk membuat 

produk aplikasi game edukasi dengan materi Persamaan Linier Dua Variabel. Proses 

pembuatan game terdiri dari pembuatan map (peta) yang digunakan, penyusunan Event 

atau script, pemilihan musik latar, dan memasukkan konten materi persamaan linier dua 

variabel ke dalam game. Komponen-komponen utama dalam aplikasi ini adalah: 

1) Menu Utama 

Menu utama dalam aplikasi ini terdiri dari pilihan Mulai untuk memulai permainan, 

Lanjut untuk melanjutkan permainan yang telah disimpan, Options untuk pilihan 

pengaturan, dan Credits yang berisi informasi pengembang aplikasi game edukasi. 

  
Gambar 1. Menu Utama dan Pengaturan (Options) 

2) Peraturan Permainan 

Peraturan permainan diberikan agar permainan mempunyai faktor penentu menang 

atau kalah bagi pemainnya. Peraturan permainan diberikan di awal permainan. 

  

 
Gambar 2. Peraturan Permainan 

 

3) Materi, Contoh Soal, dan Latihan Soal 

Materi yang ditampilkan dalam aplikasi game edukasi berbasis role playing 

game adalah Persamaan Linier Dua Variabel yang telah disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013. Penyajian materi dalam setiap stage secara urut dimulai dari 
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bentuk umum dari persamaan linier dua variabel, menentukan penyelesaian dari 

persamaan linier dua variabel, menentukan bentuk sistem persamaan linier dua 

variabel, dan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel 

dalam masalah kontekstual. Materi disusun berdasarkan silabus matematika kelas 

VIII Kurikulum 2013 dan memuat pembelajaran yang kontekstual. Beberapa 

gambar dimuat sebagai ilustrasi contoh soal. 

Contoh soal diberikan pada setiap stage sehingga siswa lebih memahami 

materi persamaan linier dua variabel sambal menyelesaikan misi dalam game. 

Setelah diberikan contoh soal, pemain harus mengerjakan latihan soal yang 

disediakan pada setiap stage. Benar atau salah dalam menjawab soal mendapatkan 

hadiah atau hukuman berupa penambahan atau pengurangan poin Health Power 

(HP) pemain. 

 

 
Gambar 3. Percakapan Materi, Pemberian Contoh Soal, dan 

Pemberian Latihan Soal 

4) Soal Evaluasi 

Soal evaluasi pada game terdapat pada stage terakhir, yaitu saat pemain bertemu 

kembali dengan pemilik istana. Pemilik istana memberikan empat buah soal yang 

akan mengarahkan pemain untuk memasukkan kode pin yang terdiri dari empat 

digit agar permainan bisa berakhir. Empat buah soal tersebut mengenai 

penyelesaian masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan 

linier dua variabel. Tujuan pengadaan evaluasi adalah agar siswa dapat 

menerapkan apa yang telah dipelajari dari stage sebelumnya. 
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Gambar 4. Evaluasi Akhir Dalam Permainan 

4. Preliminary Field Testing 

Tahap preliminary field testing dilakukan untuk menguji validitas dan realibilitas dari 

produk yang dikembangkan. Validasi ini diperlukan untuk memeriksa apakah produk yang 

dikembangkan sudah layak untuk dipakai. Validasi dilakukan oleh dua validator, yaitu 

validator ahli media dan validator ahli materi. 

a. Data Hasil Validasi Ahli Media 

Ahli media menitikberatkan penilaian media terhadap aspek tampilan & audio, 

dan aspek pemrograman. Ahli media yang menjadi validator produk adalah Febrian 

Wahyu Chirstanto, S.Kom., M.Cs. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Teknologi 

dan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. 

Berdasarkan hasil validasi media oleh ahli media diperoleh presentase 85% 

dengan kategori sangat layak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa game edukasi 

berbasis Role Playing Game pada materi Persamaan Linier Dua Variabel sangat layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

b. Data Hasil Validasi Ahli Materi 

Ahli materi menitikberatkan penilaian media terhadap aspek isi/materi dan aspek 

pembelajaran dan kebahasaan.  Ahli materi yang menjadi validator produk adalah Drs. 

Supardi. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 1 Ungaran. 

Berdasarkan hasil validasi media oleh ahli materi diperoleh presentase 91,67% 

dengan kategori sangat layak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa game edukasi 

berbasis Role Playing Game pada materi Persamaan Linier Dua Variabel sangat layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

5. Main Product Revision 

Setelah produk diuji oleh ahli media dan ahli materi, kritik dan saran dari valiadator 

menjadi acuan dalam perbaikan dari aplikasi game edukasi. Saran-saran perbaikan dan 

tindak lanjut revisi dari produk media pembelajaran game edukasi adalah sebagai berikut. 
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a. Percakapan antar tokoh terlalu panjang 

Berdasarkan pendapat ahli media, percakapan antar tokoh terlalu panjang sehingga 

dikhawatirkan akan membuat siswa kesusahan dalam memahami alur permainan, 

konten materi, contoh dan latihan soal. Oleh karena itu, peneliti mempersingkat 

percakapan antar tokoh dengan mengubah percakapan langsung pada inti materi, 

memberikan contoh soal yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. 

b. Percakapan antar tokoh dimunculkan pada tempat yang berbeda 

Percakapan antar tokoh pada produk awal hanya muncul di bagian bawah layar saja. 

Perbaikan pada kotak dialog antar tokoh yang selalu muncul di bawah digantikan 

dengan kotak dialog antar tokoh yang muncul di posisi yang berbeda (atas-bawah) 

sehingga pandangan pengguna game tidak hanya ke bagian bawah layar saja. 

c. Petunjuk permainan harus lebih jelas 

Petunjuk permainan pada produk awal tidak diberikan dengan jelas, sehingga dilakukan 

revisi kedua dengan memberikan petunjuk permainan di awal permainan.  

d. Skenario pada game harus lebih matang 

Skenario pada game harus matang, dimana dalam cerita harus ada penentu akhir cerita. 

Dalam permainan ini penulis membuat alur cerita dimana tokoh utama harus menjawab 

semua pertanyaan dari hantu-hantu kemudian di akhir cerita tokoh utama harus 

menghadapi pemilik istana dan harus benar dalam menjawab soal terakhir. 

e. Map yang digunakan pada game kurang menyeramkan sehingga tidak sesuai 

dengan jalan cerita 

Perbaikan selanjutnya adalah memperbaiki tampilan yang dirancang dengan latar 

sebuah istana gelap tempat tokoh utama dijebak.  

f. Fasilitas game ditambahkan timer, top score, game over, dan map preview 

Sebuah permainan menjadi menantang apabila diberi variabel-variabel penentu 

kemenangan dalam permainan. Oleh karena itu, penulis memberi batasan waktu (timer) 

dan penentu menang atau kalah dalam permainan (game over jika waktu habis atau 

Health Power pemain habis). Validator media menyarankan untuk menambahkan 

fasilitas top score agar setiap siwa yang memainkan permainan dapat membandingkan 

skor akhir yang dimiliki. Tetapi, penambahan tampilan top score tidak dapat dilakukan 

karena membutuhkan web servers, php, mysql dan pengubahan plugin javascript file. 

Revisi untuk penambahan map preview tidak dapat dilakukan karena belum tersedia 

plug-in untuk menyematkan peta pratinjau dalam permainan (game screen). Sebagai 

gantinya, ukuran map dipersempit dan diberi arah jalan sehingga pemain tidak tersesat 

ke daerah lain. Selain itu, ditambahkan arah jalan pada map agar permain tidak tersesat 

ke daerah lain. 

g. Tulisan dalam game (menu, battle processing) diubah ke Bahasa Indonesia 

Pada produk awal game edukasi, tampilan menu dan perintah-perintah saat adegan 

bertarung (battle processing) masih dalam Bahasa Inggris. Maka dilakukan pengubahan 

ke dalam Bahasa Indonesia karena konten materi matematika yang disampaikan juga 

dalam Bahasa Indonesia. 

h. Teks percakapan jangan sampai menutupi gambar 

Pada produk awal game edukasi, terdapat suatu kondisi dimana kotak teks yang 

memunculkan dialog antartokoh menutupi gambar ilustrasi. Oleh karena itu dilakukan 
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pengubahan dengan memindah posisi munculnya kotak teks sehingga tidak menuutpi 

gambar ilustrasi. 

Setelah dilakukan perbaikan terhadap produk awal game edukasi, penelitian dilanjutkan 

dengan uji coba media skala kecil. 

6. Main Field Testing 

Pada tahap main field testing atau uji coba skala kecil, data hasil uji coba skala 

kecil didapatkan dari angket penilaian yang diisi oleh objek uji coba yaitu 5 siswa kelas 

VIII yang diambil secara acak. Pengambilan data ini bertujuan untuk mengetahui penilaian 

dari siswa dalam skala kecil mengenai kualitas dari aplikasi game edukasi yang telah 

dikembangkan sebagai media pembelajaran sebelum diuji cobakan dalam skala besar.  

Berdasarkan hasil uji coba media skala kecil diperoleh presentase 95,5% dengan 

kategori sangat layak dan siswa dapat memahami serta mengoperasikan aplikasi 

pembelajaran yang diberikan sehingga dapat diinterpretasikan bahwa game edukasi 

berbasis Role Playing Game pada materi Persamaan Linier Dua Variabel sangat layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

7. Operational Product Revision 

Setelah melaksanakan uji coba utama terhadap 5 siswa, langkah selanjutnya adalah 

merevisi kembali game edukasi berdasarkan hasil dari pengisian angket oleh siswa 

sehingga game edukasi dapat diuji kembali pada uji coba operasional / skala besar. 

Berdasarkan kegiatan siswa dalam mengoperasikan game edukasi maka tidak ada 

revisi serta berdasarkan pengisian angket dan lembar pendapat siswa pada uji coba skala 

kecil, tidak ada saran perubahan terhadap produk media pembelajaran. Oleh karena itu 

media pembelajaran dapat dilanjutkan dengan uji coba skala besar. Uji coba skala besar 

ini berupa pemberian media pembelajaran ke 1 kelas yang dipilih yakni kelas VIIIE SMP 

Negeri 1 Ungaran.  

8. Operational Field Testing 

Produk yang telah direvisi setelah uji coba sjala kecil selanjutnya diujicobakan 

kepada siswa skala besar untuk mengetahui penilaian dari siswa mengenai kualitas dari 

dari aplikasi game edukasi yang telah dikembangkan sebagai media pembelajaran setelah 

diujicobakan dalam skala kecil untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Data hasil uji 

coba skala besar didapatkan dari pengisian angket oleh 36 siswa dari kelas VIII-E SMP 

Negeri 1 Ungaran.  

Berdasarkan hasil uji coba media skala besar diperoleh presentase 84,44% dengan 

kategori sangat layak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa game edukasi berbasis Role 

Playing Game pada materi Persamaan Linier Dua Variabel sangat layak digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

9. Final Product Revision 

Setelah melaksanakan uji coba skala besar, game edukasi persamaan linier dua variabel 

direvisi kembali. Pada tahap ini tidak ada perubahan terhadap produk aplikasi game 

edukasi. Produk akhir pada pengembangan ini adalah media pembelajaran game edukasi 

berbasis Role Playing Game pada materi Persamaan Linier Dua Variabel yang telah 

diujicobakan dan mendapat tanggapan bahwa media ini baik dan layak dijadikan media 

pembelajaran di kelas. 
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10. Dissemination and Implementation 

Pada tahap ini, aplikasi game edukasi disseminasi melalui seminar internasional teknologi 

pendidikan sehingga dapat disebarluaskan dan dapat diterapkan di berbagai tempat. Selain 

itu, game edukasi ini dipublikasikan online.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini berupa dampak pemberian media pembelajaran game edukasi terhadap 

hasil belajar siswa. Pemberian tes ini dilakukan sebelum dan sesudah pemberian media 

pembelajaran. Selain itu juga dipilih 2 kelas yakni kelas eksperimen yakni kelas yang diberi 

media pembelajaran game edukasi serta kelas kontrol yakni kelas yang diberi media tayangan 

presentasi (ppt). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut  

1. Deskripsi Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan hasil pengolahan nilai pretest dan posttest dari kedua kelas, diketahui 

bahwa di kelas eksperimen, nilai rata-rata pretest (82,19) lebih rendah dibandingkan dengan 

nilai rata-rata posttest (92,72) dimana peningkatan nilainya cukup signifikan yakni sekitar 

10 point. Hal serupa di kelas kontrol dimana nilai rata-rata pretest (81,85) lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai rata-rata posttest (87,74) dimana peningkatan nilainya kurang 

signifikan yakni sekitar 5 point. Jika dibandingkan nilai rata-rata pretest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka nilai rerata kelas eksperimen lebih baik daripada nilai 

rerata kelas kontrol dimana selisihnya sangat kecil. Jika dibandingkan nilai rata-rata postest 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol maka nilai rerata kelas eksperimen lebih baik 

daripada nilai rerata kelas kontrol dimana selisihnya cukup banyak. Untuk mengetahui 

perbedaan kedua nilai rerata dari kedua kelas maka dapat digunakan uji beda rerata dan 

untuk peningkatannya dengan menggunakan N-Gain.  

2. Analisis Data  

Analisis uji kesamaan rata-rata pretest bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan awal antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Sebelum melakukan uji keseimbangan data maka dilakukan uji 

normalitas dan homogenitas data.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji normalitas 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikan 0,05. 

 

Tabel 1. Normalitas Nilai Pretest dan Posttest dari Kedua Kelas 
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Berdasarkan Tabel 1, nilai signifikan nilai pretest untuk kelas eksperimen adalah 0,000 

dan kelas kontrol adalah 0,000. Begitu juga dengan nilai posttest untuk kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dimana nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000. Tampaklah 

bahwa nilai signifikansi dari uji normalitas pretest dan posttest dari kedua kelompok data 

lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa data pretest dan posttest untuk 

masing-masing kedua kelas tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan uji 

Mann-Whitney. 

b. Uji Mann-Whitney 

Pengujian uji beda rerata dilakukan terhadap nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 

dan kontrol, dan nilai sebelum dan sesudah pemberian media pembelajaran game 

edukasi. Hasil dari uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut. 

1) Uji keseimbangan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Pengujian keseimbangan dua kelas ini adalah pengujian nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Uji Mann-Whitney Nilai Pretest Kelas Eskperimen dan Kontrol 

 
Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,661 > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rerata pretest 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol seimbang 

2) Uji beda rerata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Pengujian beda rerata dua kelas ini adalah pengujian nilai posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Uji Mann-Whitney Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 
Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,042 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rerata posttest 
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antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh media pembelajaran game edukasi terhadap hasil belajar siswa. 

3) Uji beda rerata nilai sebelum dan sesudah diberi media pembelajaran game 

edukasi 

Uji beda rerata ini dilakukan pada nilai pretest dan posttest kelas eksperimen untuk 

mengetahui adanya perbedaan rerata sebelum dan sesudah diberi media 

pembelajaran game edukasi. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. Uji Mann-Whitney Nilai Kelas Eksperimen 

 
Berdasarkan hasil uji Mann Whitney diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rerata pretest dan 

posttest kelas eksperimen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai rerata antara kelas pretest dan posttest pada kelas eksperimen dimana 

nilai rerata pretest sebelum diberi media pembelajaran game edukasi lebih rendah 

dibandingkan nilai rerata posttest setelah diberi media pembelajaran game edukasi. 

Peningkatannya sebesar 0,591 atau peningkatannya sedang.  

Tabel 5. Rata-rata n-gain Ternormalisasi Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan 

Kontrol 

Kelas Uji 
Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

N-

Gain 
Kategori 

Eksperimen 
Pretest 2.959 82,19 

0,591 Sedang 
Posttest 3.338 92,72 

Kontrol 
Pretest 2.723 81,85 

0,220 Rendah 
Posttest 2.916 87,74 

Sedangkan di kelas kontrol dimana kelas yang diberi media pembelajaran presentasi 

juga mengalami peningkatan tetapi dalam kategori rendah.  

3. Analisis Lembar Pendapat Siswa 

Dari hasil analisis pendapat siswa disebutkan bahwa aplikasi game edukasi berbasis 

RPG membantu siswa dalam belajar persamaan linier dua variabel. Desain tampilan dan 

alur cerita menarik bagi siswa dan tidak membosankan, serta ilustrasi gambar yang 

terdapat membantu siswa memahami konsep dan penyelesaian persamaan linier dua 

variabel. Materi yang disusun di dalam aplikasi diberikan secara urut dan rinci dapat 

berjalan secara terstruktur dan sesuai tahapan pemahaman dan Kurikulum 2013. 

Tantangan-tantangan berisi tentang latihan soal menarik bagi siswa karena langsung dapat 

dikoreksi hasil jawaban benar maupun salah dengan tambahan konsekuensi dari pemilihan 

jawaban yang akan berpengaruh pada permainan. Secara keseluruhan aplikasi game 

edukasi berbasis RPG mendapat respons positif dari siswa dan sangat layak digunakan 

sebagai media pembelajaran persamaan linier dua variabel. 
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PENUTUP 

Proses pengembangan game edukasi berbasis Role Playing Game (RPG) menggunakan 

software RPG Maker MVdengan hasil produk berupa game yang dimainkan pada komputer. 

Game edukasi berbasis RPG telah melalui proses validasi dari aspek tampilan maupun aspek 

materi oleh ahli media dan ahli materi. Berdasarkan hasil validasi diperoleh persentase 

kevalidan aspek media sebesar 85% termasuk dalam kategori sangat layak dan aspek materi 

sebesar 91,67% yang termasuk dalam kategori sangat layak. Setelah uji validitas media dan 

materi, produk diujikan dalam kelas skala kecil dengan perolehan presentase 95,5% dengan 

kategori sangat layak. 

Kepraktisan game edukasi berbasis RPG diperoleh berdasarkan hasil analisis lembar 

instrumen kepraktisan pada uji skala besar yang memperoleh persentase sebesar 84,44% yang 

termasuk dalam kategori sangat layak. Media pembelajaran game edukasi memberikan 

dampak terhadap hasil belajar siswa, dengan berdasar pada uji Mann-Whitney diperoleh nilai 

signifikan 0,043<0,05. Hal ini menneujukkan bahwa terdapat perbedaan rerata sebelum dan 

sesudah diberi media pembelajaran game edukasi berbasis RPG. Selain itu, berdasarkan uji N-

Gain diperoleh nilai 0,591 yang berarti terjadi peningkatan sedang dari nilai pretest dan posttest 

siswa. Siswa menyatakan bahwa aplikasi tersebut menarik, tidak membosankan, dan dapat 

membantu dalam belajar khususnya materi persamaan linier dua variabel. Kesimpulan yang 

dapat diambil berdasarkan hasil tersebut adalah game edukasi berbasis RPG pada materi 

persamaan linier dua variabel sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dan dapat 

dikembangkan untuk materi lainya. 
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