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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Membuat game sebagai media pembelajaran 
matematika kelas XI menggunakan Macromedia Flash 8, dan (2) Menguji tingkat kelayakan 
game sebagai media pembelajaran matematika kelas XI menggunakan macromedia flash 8.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan (Reseach and Development) beberapa alur desain penelitian dari analisis, desain, 
implementasi, validasi desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk dan produk akhir. 
Objek penelitian berupa Game sebagai Media Pembelajaran Matematika Kelas XI Menggunakan 
Macromedia Flash 8. Subjek penelitian adalah semua siswa kelas XI IPA di SMA N 1 Mlati 
sebanyak 50 siswa. Pengujian penelitian menggunakan ahli media dan ahli materi serta siswa 
kelas XI IPA sebgai responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Perolehan data 
diolah dengan analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat kelayakan game ini. 

Hasil analisis data menunjukkan tingkat kelayakan oleh ahli media sebesar 73,148% yang 
termasuk kategori sangat layak, ahli materi sebesar 82,292% yang dikategorikan sangat layak 
dan siswa sebagai pengguna sebesar 78,574%  yang dikategorikan sangat layak. Berdasarkan 
data tersebut dapat disimpulkan bahwa game sebagai media pembelajaran matematika kelas XI 
menggunakan macromedia flash 8 sudah sangat layak sebagai media pembelajaran. 
 
 
Kata kunci: game, media pembelajaran, macromedia flash 8, matematika kelas XI IPA statistika. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknolongi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat menimbulkan banyak 

masalah terutama pada dunia pendidikan. Salah satu yang menjadi penghambat proses belajar 

mengajar adalah keterbatasan dan penggunaan media, maka dari itu pentingnya penggunaan 

media sebagai salah satu cara untuk menarik minat belajar siswa dan meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan maju. 

Menurut Kemp dan Dayton (1985) dalam Arsyad (2011:37) mengelompokkan media ke 

dalam delapan jenis, yaitu (1) media cetak, (2) media pajang, (3) overhead transparacies, (4) 

rekaman audiotape, (5) seri slide dan filmstrips, (6) penyajian multi-image, (7) rekaman 

video dan film hidup, dan (8) komputer. Menurut (Joyce, 1999:6) dalam Musfiqon 

(2012:193) Teknologi tinggi yang berbasis komputer dan televisi memberi keluasan anak 

didik untuk mengadopsi pengetahuan dari media tersebut yang akan mendukung 

pembelajaran di kelas.  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat game sebagai media pembelajaran matematika 

kelas XI menggunakan Macromedia Flash 8 dan menguji tingkat kelayakan game sebagai 

media pembelajaran kelas XI menggunakan Macromedia Flash 8. 

2. Kajian Pustaka 

Media pembelajaran yaitu alat bantu berupa fisik atau nonfisik yang sengaja digunakan 

sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami pembelajaran agar lebih efektif 

dan efisien. Menurut Walker dan Hess (1984:206) dalam buku Arsyad (2011:175-176) 

memberikan kriteria dalam me-review perangkat lunak media pembelajaran yang 

berdasarkan kepada kualitas isi dan tujuan, instruksional dan teknis. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Reseach and Development) dimana pada langkah selanjutnya mempunyai 

tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari Game sebagai Media Pembelajaran 

Matematika Kelas XI Menggunakan Macromedia Flash 8. Beberapa tahapan alur desain 

penelitian dari analisis, desain, implementasi, validasi desain, revisi desain, ujicoba produk, 

revisi produk dan produk akhir. 

Objek penelitian berupa Game sebagai Media Pembelajaran Matematika Kelas XI 

Menggunakan Macromedia Flash 8. Subjek penelitian adalah 5 orang validator dan siswa 



 

kelas XI IPA di SMA N 1 Mlati sebanyak 50

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. 

Data kualitatif ditransformasikan lebih dahulu berdasarkan bobot skor yang 

ditetapkan menjadi data kuantitatif, yaitu satu, dua, tiga, 

digunakan menggunakan skala pengukuran Skala Likert

yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif (Sugiyono, 2006:135)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Semua data yang diperoleh dari kuisioner kemudian di olah menjadi sebuah informasi 

yang melibatkan 3 ahli media, 2 ahli materi dan 50 orang pengguna media pembelajaran.

Total skor kelayakan dari

dalam katagori sangat layak

sangat layak, dan data pengguna adalah 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

1. Pembuatan game menggunakan  tampilan flash, bahasa pemrograman PHP, dan 

database MySQL. Pembuatan game sebagai media pembelajaran ini melalui beberapa 

alur desain penelitian dari analisis, desain, 

ujicoba produk, revisi produk dan produk akhir. Tahapan

direalisasikan menjadi sebuah game sebagai media pembelajaran matematika statistika 

kelas XI dengan menggunakan Macromedia Flash 8.

2. Berdasarkan data penelitian, diperoleh presentase uji ahli media, ahli materi dan 

pengguna. Pengukuran kelayakan ahli media ini menggunakan skala Likert. Hasil 

pengukuran kelayakan ahli media diperoleh prosentase sebesar 

sangat layak dan hasi
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kelas XI IPA di SMA N 1 Mlati sebanyak 50 orang siswa. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.  

Data kualitatif ditransformasikan lebih dahulu berdasarkan bobot skor yang 

ditetapkan menjadi data kuantitatif, yaitu satu, dua, tiga, dan empat agar data dapat 

digunakan menggunakan skala pengukuran Skala Likert data yang diperoleh berupa angka 

yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif (Sugiyono, 2006:135)

l Penelitian dan Pembahasan 

Semua data yang diperoleh dari kuisioner kemudian di olah menjadi sebuah informasi 

yang melibatkan 3 ahli media, 2 ahli materi dan 50 orang pengguna media pembelajaran.

Total skor kelayakan dari data ahli media adalah sejumlah 248 atau 

sangat layak, data ahli materi adalah sebesar 158 (82,29%)

, dan data pengguna adalah 5343 (78,5735%) dikategorikan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

menggunakan  tampilan flash, bahasa pemrograman PHP, dan 

MySQL. Pembuatan game sebagai media pembelajaran ini melalui beberapa 

alur desain penelitian dari analisis, desain, implementasi, validasi desain, revisi desain, 

ujicoba produk, revisi produk dan produk akhir. Tahapan

direalisasikan menjadi sebuah game sebagai media pembelajaran matematika statistika 

kelas XI dengan menggunakan Macromedia Flash 8. 

sarkan data penelitian, diperoleh presentase uji ahli media, ahli materi dan 

pengguna. Pengukuran kelayakan ahli media ini menggunakan skala Likert. Hasil 

pengukuran kelayakan ahli media diperoleh prosentase sebesar 

hasil pengukuran untuk kelayakan dari ahli materi diperoleh 

76,54% 82,29% 78,57%
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Teknik analisis data yang 

Data kualitatif ditransformasikan lebih dahulu berdasarkan bobot skor yang telah 

empat agar data dapat 

data yang diperoleh berupa angka 

yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif (Sugiyono, 2006:135) 

Semua data yang diperoleh dari kuisioner kemudian di olah menjadi sebuah informasi 

yang melibatkan 3 ahli media, 2 ahli materi dan 50 orang pengguna media pembelajaran. 

 

atau 76,543% termasuk 

(82,29%) dikategorikan 

kan sangat layak. 

pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

menggunakan  tampilan flash, bahasa pemrograman PHP, dan 

MySQL. Pembuatan game sebagai media pembelajaran ini melalui beberapa 

implementasi, validasi desain, revisi desain, 

ujicoba produk, revisi produk dan produk akhir. Tahapan-tahapan tersebut 

direalisasikan menjadi sebuah game sebagai media pembelajaran matematika statistika 

sarkan data penelitian, diperoleh presentase uji ahli media, ahli materi dan 

pengguna. Pengukuran kelayakan ahli media ini menggunakan skala Likert. Hasil 

pengukuran kelayakan ahli media diperoleh prosentase sebesar 76,543% dikategori 

l pengukuran untuk kelayakan dari ahli materi diperoleh  

Pengguna
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