
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media 

Media merupakan kata jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin yang 

berarti “antara” yaitu segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber 

informasi dan penerima (Smaldino, 2005: 9). Pernyataan tersebut dapat diartikan 

bahwa segala sesuatu yang dapat menjembatani informasi antara sumber informasi 

dan penerima dapat dikatakan sebagai media. 

Menurut Smaldino dkk. (2005: 9 - 10), Ada 6 jenis media yang pokok yang 

digunakan dalam pembelajaran, yaitu; 

1) Teks adalah media yang menggunakan karakter-karakter alphanumeric (angka 

dan abjad) yang mungkin ditampilkan dalam berbagai format seperti buku, papan 

tulis, layar komputer, dll. 

2) Audio (suara) adalah media yang mencakup segala bentuk yang dapat didengar, 

seperti suara orang, musik, dll. 

3) Visual adalah media yang biasa digunakan untuk mempromosikan pembelajaran 

yang meliputi diagram pada poster, gambar pada papan tulis, foto, grafik pada 

buku, dlll. 

4) Media bergerak adalah media yang menunjukkan sesuatu yang bergerak, 

mencakup video, animasi, dll. 



5) Media yang dapat dimanipulasi adalah objek 3 dimensi dan dapat disentuh dan 

dipegang oleh siswa. seperti alat peraga dan permainan loncat katak. 

6) Orang adalah perantara penyampai pesan, misalnya guru, siswa atau pakar di 

bidang tertentu. 

Sadiman dkk (2011: 7) menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian 

rupa sehingga proses belajar terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan media 

merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, ide, 

pendapat, atau gagasan dari pengirim kepada penerima. 

b. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Hanafi (2014:77), pembelajaran merupakan aktivitas yang melalui 

proses tahapan-tahapan seperti rancangan, pelaksanaan dan evaluasi, yang dimaknai 

sebagai interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam satu 

lingkungan belajar. Sehingga, ketiga komponen tersebut merupakan penentu 

keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran 

menjadi sangat penting dalam pemecahan suatu permasalahan pendidikan dan 

menghendaki seluruh komponen pembelajaran harus baik dan terintegritas dalam 

suatu sistem. Pencarian pendekatan atau strategi baru inilah yang mewujudkan 

berbagai macam inovasi dalam proses pembelajaran (Wagiran, 2007:48). 

Pembelajaran adalah sebuah proses dimana terjadi interaksi antara guru dan 

siswa. Dalam hal ini, guru akan memberikan informasi berupa materi dan siswa 



bertugas untuk menerima dan menangkap informasi tersebut. Pembelajaran menurut 

kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Slameto (2010:2) mengatakan bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang berisi 

serangkaian peristiwa yang membantu tercapainya kegiatan belajar mengajar. 

c. Pengertian Media Pembeljaran 

Musfiqon (2012:28) “Media pembelajaran adalah merupakan alat bentu yang 

berfungsi untuk menjelaskan sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang 

sulit dijelaskan secara verbal”.  

Azhar Arsyad (2011: 4) menyatakan bahwa “Media pembelajaran meliputi alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran, yang terdiri 

dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, media pembelajaran adalah bahan, alat 

atau teknik yang di gunakan guru untuk menyampaikan informasi atau materi 

pembelajaran kepada siswa. Bahan atau teknik yang nantinya digunakan, diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. 

d. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 



 Dalam proses pembelajran, media pembelajaran dapat membatu mengurangi 

hambatan yang sering di alami peserta didik maupun pendidik dalam proses belajar 

mengajar (Suyitno: 102-103). Media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa 

untuk memperhatikan pelajaran, dan juga dapat dapat memotivasi siswa untuk lebih 

semangat belajar. 

 Musfiqon (2012: 32) menyatakan bahwa “Pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa”. 

 Menurut Azhar Arsyad (2011:15) “fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan 

belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.” 

Levied & Lentz (1982) dalam Azhar Arsyad (2011: 16-17) mengemukakan empat 

fungsi media pembelajaran khususnya media visual, yaitu; 

1) Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan. 

2) Fungsi afektif, media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar teks yang bergambar. 

3) Fungsi kognitif, media visual dapat terlihat dari temuan- temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 



tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam 

gambar. 

4) Fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi 

pelajaran yang disajikan dengan teks. 

 Selain itu, menurut Encyclopedia of Educational Research dalam Azhar Arsyad 

(2011: 25) manfaat media pembelajaran adalah sebagai beikut; 

a) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, mengurangi verbalisme. 

b) Memperbesar perhatian siswa. 

c) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, membuat 

pelajaran lebih mantap. 

d) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri di kalangan siswa. 

e) Menumbuhkan pemikiran teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar 

hidup. 

f) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa. 

g) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Berdasarkan beberapa fungsi dan manfaat media pembelajaran di atas, dapat 

disimpulkan bahawa media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa dalam 



belajar (atensi), membantu siswa memahami materi (kognitif) serta memberikan 

gambaran nyata tentang materi yang akan disampaikan. 

2. Materi Sistem Operasi 

 Sistem operasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem komputer. 

Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak berarti apa-apa. Dengan adanya sistem 

operasi, user (pengguna komputer) dapat menjalankan berbagai program sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, telah muncul berbagai jenis sistem operasi dengan keunggulannya masing-

masing. Oleh karena itu penting bagi user untuk memahami apa itu sistem operasi, 

agar mudah untuk memilih jenis sistem operasi yang tepat untuk digunakan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, sistem operasi merupakan alat atau perantara 

yang menghubungkan user dengan perangkat keras computer supaya dapat 

berinteraksi. 

3.  Game 

a. Pengertian game 

 Kata game berasal dari bahasa inggris yang berarti permainan. Permainan adalah 

sesuatu yang digunakan untuk bermain yang dimainkan dengan aturanaturan 

tertentu. Dalam permainan ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam kamus besar 

bahasa indonesia online permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain; 

barang atau sesuatu yang dipermainkan. 

 Menurut Anggani Sudono (2010: 1) “Bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian 



atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan 

imajinasi pada anak”.   

 Sedangkan According to Arief S. Sadiman dkk (2011: 75) “Permainan adalah 

setiap kontes antara para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti 

aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula”. 

b. Definisi RPG 

 Role Playing Game atau permainan peran (disingkat RPG) adalah sebuah game 

atau permainan dimana pemainnya memainkan tokoh tertentu. Ada tokoh tokoh yang 

harus dijalankan di dalam game. Game RPG memasukkan unsur unsur penceritaan 

yang kompleks serta seni peran yang membuat seseorang merasa seperti menjadi 

tokoh yang diperankannya dalam game tersebut. Pemain bisa mengontrol satu 

karakter yaitu karakter utama dalam permainan yang menceritakan suatu cerita. 

Pemain yang menjalankan karakter utama ini bias menjelajah, berinteraksi, dan 

berperan penuh dalam cerita tersebut. 

c. RPG Maker VX Ace                   

  RPG Maker VX Ace adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk 

mendesain dan membuat sebuah game ber-genre RPG. RPG Maker awal mulanya 

dibuat oleh Grup ASCII di Jepang dan berhasil dikembangkan oleh Enterbrain sampai 

sekarang. Di Jepang dulu RPG Maker lebih dikenal dengan RPG Tsukuru. Tsukuru 

merupakan gabungan dari kata tsukuru yang berarti membuat atau menciptakan dan 

kata tsuru yang merupakan kata turunan dari bahasa inggris yang mempunyai arti 

alat. Jadi, artinya adalah sebuah alat untuk membuat atau menciptakan sesuatu. 



Alasan pemilihan software ini untuk membuat game edukasi sejarah komputer yaitu 

software ini mudah untuk digunakan dan dimengerti bahkan untuk seorang pemula 

karena software ini menggunakan graphical user interface (GUI) dan bahasa 

pemrograman yang telah disederhanakan.Di dalam software ini sudah disediakan run-

Time package standar (RTP Standar) yang berisi gambar gambar yang diperlukan, 

Background Music (disingkat BGM atau lagu latar) dan sound effect (efek suara) yang 

sudah cukup mendukung untuk mendesain Game RPG. Karakter ditampilkan dalam 

set - set (dinamakan character set atau charset). Setiap animasi ditampilkan dalam 

segi 4x4 pose untuk setiap charset. Desain animasi tersebut memberikan sebuah ilusi 

yang mengesankan bahwa karakter tersebut benar-benar berjalan. 

 

4.  Evaluasi Tingkat Kelayakan Perangkat Lunak Media pembelajaran 

Evaluasi merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan ketika membuat 

sebuah media pembelajaran. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menilai 

keefektifan media pembelajaran, menentukan apakah media pembelajaran dapat 

ditingkatkan atau diperbaiki, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat, menilai 

guru dalam menggunakan media pembelajaran, serta mengetahui perilaku siswa 

terhadap media pembelajaran yang telah dibuat. Menurut David Squires (1994) 

perangkat lunak yang baik memiliki tiga kriteria yakni: 

a. Kriteria Pendidikan (Educational Criteria) yang terdiri dari tiga aspek penilaian, 

yaitu: 

1) Materi Pembelajaran 



Materi pembelajaran (instructional material) adalah bentuk bahan atau 

seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru/instruktur dalam kegiatan 

belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan. Berikut ini merupakan indikator dari aspek materi 

pembelajaran : 

a) Mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas 
 

b) Dapat membantu proses belajar siswa 

 

c) Memiliki isi materi yang relevan 
 

d) Materi yang disampaikan runtut 
 

e) Materi yang disampaikan benar dan jelas 
 

f) Gambar yang digunakan relevan dengan isi materi 
 

 
 

2) Interaksi 

 Interaksi terdiri dari kata inter (antar), dan aksi (kegiatan). Jadi interaksi 

adalah kegiatan timbal balik. Dari segi terminologi “interaksi” mempunyai arti hal 

saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, antar hubungan. Berikut ini 

merupakan indikator dari aspek interaksi media pembelajaran : 

a) Memiliki metode interaktif dalam menyampaikan materi 
 

b) Mudah digunakan bagi pembelajaran siswa 

c) Aplikasi pembelajaran tidak membuat siswa bosan 
 

3) Penyajian Materi dan Umpan Balik 
 

Penyajian Materi dan Umpan balik merupakan sebuah proses di kelas yang telah 



menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti praktik pembelajaran sejak tahun 1970-an 

hingga sekarang ini. Secara konsisten, para peneliti telah menemukan bukti-bukti bahwa 

ketika guru mampu menggunakan prosedur umpan balik yang efektif ternyata dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswanya. Berikut ini merupakan indikator dari aspek 

penyajian materi dan umpan balik : 

a) Terdapat pemberian contoh-contoh berupa gambar untuk mempermudah 

memahamai materi 

b) Memiliki menu yang jelas 

 

c) Terdapat video pembelajaran 
 

d) Tidak hanya dalam bentuk teks, namun dijelaskan dalam bentuk penyajian 
tabel 

 

b. Kriteria Tampilan (Cosmetic Criteria) yang terdiri dari tiga aspek penilaian, yaitu; 
 

1) Pewarnaan dan Bahasa 

Penggunaan warna dan yang sesuai dalam multimedia pembelajaran dapat 

membangkitkan motivasi, perasaan, perhatian, dan kesediaan siswa dalam 

belajar. Berikut ini merupakan indikator dari aspek pewarnaan dan Bahasa : 

a) Komposisi warna sesuai atau pemakaian warna tidak mengacaukan 

tampilan layar 

b) Jenis huruf yang digunakan tepat dan sesuai 

 

c) Ukuran huruf sesuai dan mudah dibaca 
 

d) Pemilihan warna huruf sesuai dengan warna latar belakang 
 

2) Desain Multimedia 

Desain Multimedia merupakan hasil kombinasi dari teks, seni grafik, suara, 



animasi dan film yang dibuat dengan komputer, biasanya dalam bentuk interaktif. 

Berikut ini merupakan indikator dari aspek desain multimedia : 

a) Keserasian tampilan kombinasi teks, gambar atau animasi 
 

b) Gambar yang digunakan relevan 
 

c) Kualitas gambar yang baik 
 

d) Kualitas video yang baik 
 

e) Tersedia animasi yang berkaitan dengan materi 
 

f) Suara atau musik yang terdapat pada aplikasi pembelajaran relevan 

dengan materi 

3) Pemrograman 

 Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), 

dan memelihara kode yang membangun sebuah media pembelajaran. Berikut 

ini merupakan indikator dari aspek pemrograman : 

a) Memiliki petunjuk penggunaan yang jelas 

 

b) Mudah dalam pengoperasiannya 
 

c) Semua tombol berfungsi dengan baik 
 

d) Tata letak menu dan tombol konsisten 
 

e) Memiliki desain intro yang jelas 
 

f) Tampilan aplikasi pembelajaran menarik 
 

c. Kriteria Kualitas Teknis (Technical Quality Criteria) yang terdiri dari empat aspek 

penilaian yang merupakan gabungan dari beberapa aspek pada kriteria 

pendidikan dan kriteria tampilan 



1) Pemrograman 

Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki (debug), dan 

memelihara kode yang membangun sebuah media pembelajaran. Berikut ini 

merupakan indikator dari aspek pemrograman : 

a) Aplikasi dapat dimulai dengan mudah 
 

b) Aplikasi memiliki desain intro yang jelas 
 

c) Tampilan aplikasi menarik 
 

d) Kejelasan petunjuk penggunaan 
 

e) Penggunaan huruf serasi dengan warna latar belakang 
 

f) Kualitas gambar baik 
 

g) Kualitas musik backsound baik 
 

2) Keamanan program 

 Keamanan program merupakan perlindungan program dari berbagai ancaman 

agar menjamin kelanjutan proses pengembangan media pembeljaran. Berikut ini 

merupakan indikator dari aspek keamanan program: 

a) Aplikasi tidak rusak (hang) bila terjadi kesalahan pemakaian 

 
b) Isi materi tidak dapat diubah/dihapus pengguna 

 

3) Interaksi dan Reaksi Penggunaan 

Interaksi terdiri dari kata inter (antar), dan aksi (kegiatan). Jadi interaksi adalah 

kegiatan timbal balik. Dari segi terminologi “interaksi” mempunyai arti hal saling 

melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, antar hubungan. Sedangkan reaksi 

penggunaan adalah kesan pertama yang timbul setelah menggunkan media 



pembelajran. Berikut ini indicator dari aspek interaksi dan reaksi penggunaan : 

a) interaktif dalam menyampaikan materi 
 

b) Aplikasi mudah digunakan 

 

c) Aplikasi tidak membuat siswa bosan 
 

4) Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling 

bertukar informasi. Berikut ini merupakan indikator dari aspek pembelajaran : 

a) Memiliki menu yang jelas 
 

b) Materi yang disampaikan jelas 
 

c) Materi yang disampaikan runtut 
 

d) Penggunaan bahasa mudah dimengerti 
 

e) Dapat memotivasi belajar siswa 
 

f) Terdapat video tutorial untuk penjelasan materi 
 

g) Tersedia animasi yang berkaitan dengan materi 
 

Sedangkan menurut Romi Satria Wahono (2006), kriteria yang digunakan 

untuk menilai media yang baik dilihat dari beberapa aspek, yaitu : 

a) Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna 

mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan 

prinsip reakayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih 

efisien dan efektif untuk pengguna. Berikut ini merupakan indikator dari aspek 



rekayasa perangkat lunak : 

1) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media 

pembelajaran 

2) Reliable (handal) 
 

3) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 
 

4) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 
 

5) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan 

 
6) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai 

hardware dan software yang ada) 

7) program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi 
 

8) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi; 

petunjuk instalasi (jelas, singkat, lengkap), troubleshooting (jelas, 

terstruktur, dan iteraktif), desain program (jelas, menggambarkan alur 

kerja program) 

9) Reusesable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat di 

kembangkan kembali utuk mengembangkan media pembelajaran lain) 

b) Aspek Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi 

dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif 

antara guru dan peserta didik. Berikut ini merupakan indikator dari aspek desain 

pembelajaran : 

1) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 

2) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 



3) Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran 

4) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 

5) Interaktifitas 

6) Pemberian motivasi belajar 

7) Kontekstualitas dan aktualitas 

8) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

9) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

10) Kedalaman materi 

11) Kemudahan untuk dipahami 

12) Sistematis, runtut, alur logika jelas 

13) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 

14) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 

15) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi 

16) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

c) Aspek Komunikasi Visual 

Komunikasi visual (komunikasi melalui penglihatan) adalah sebuah rangkaian 

proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan 

media penggambaran yang hanya terbaca oleh indra penglihatan. Berikut ini 

merupakan indikator dari aspek komunikasi visual : 

 

1) Komunikatif, sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan 

keinginan sasaran 

2) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

 



3) Sederhana dan memikat 
 

4) Audio (narasi, sound effect, backsound, musik) 
 

5) Visual (layout design, typography, warna) 
 

6) Media bergerak (animasi, movie) 
 

7) Layout Interactive (ikon navigasi) 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Jaya Umbara berjudul Rancang Bangun Game 

Edukasi Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Pengembangan game tersebut 

menggunakan Object Oriented Programing (OOP) dan menggunakan bahasa 

pemrograman action script 3.0 dengan software pembangun Adobe Flash 

Professional CS4. Sumber data berupa kisah sejarah mengenai kemerdekaan 

Indonesia. Game yang dibangun menggunakan genre adventure game dan diuji 

dengan metode Black box. Penelitian tersebut oleh peneliti dijadikan bahan rujukan 

untuk penelitian yang akan dilakukan. Namun game ini belum dilengkapi dengan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Respon terhadap 

jawaban benar dan salah pada soal latihan juga tidak tersedia. 

2. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game Sebagai Pendukung Mata 

Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Materi Operasi Dasar 

Komputer Menggunakan Adobe Flash oleh Nike Dwi Noviani (2013). Hasil analisis 

data menunjukkan tingkat kelayakan oleh ahli media sebesar 80,95% yang 

termasuk kategori sangat layak, ahli materi sebesar 78% yang dikategorikan 

sangat layak dan siswa sebagai pengguna sebesar 75,14% yang dikategorikan 



sangat layak. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Game Sebagai Pendukung Mata Pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) Materi Operasi Dasar Komputer Menggunakan 

Adobe Flash sudah sangat layak sebagai media pembelajaran. 

3. Pengembangan Game Edukasi Finding Nevi Sebagai Media Pembelajaran Tenses 

Dalam Bahasa Inggris di SMA oleh Hanif Kirana (2015). Pengujian game edukasi 

Finding Nevi dilakukan dengan menggunakan black box testing. Hasil pengujian 

black box menyatakan bahwa semua fungsi yang disediakan telah berfungsi sesuai 

yang diharapkan. Hasil perhitungan persentase kelayakan untuk ahli media adalah 

sebesar 90% yang termasuk kategori sangat layak. Perhitungan persentase 

kelayakan ahli materi adalah sebesar 81,67% yang termasuk kategori sangat layak. 

Perhitungan persentase kelayakan uji coba awal adalah sebesar 80,89% yang 

termasuk kategori layak. Perhitungan uji coba lapangan mendapat persentase 

sebesar 77,56% yang termasuk kategori layak. Rata-rata nilai yang diperoleh 30 

siswa pada soal pre-test adalah 79,27. Sedangkan rata- rata nilai pada soal post-

test adalah 85,60. Hasil pengujian menunjukkan bahwa game edukasi Finding Nevi 

layak untuk digunakan. 

C. Kerangka Fikir 

 Pembelajaran yang dilakukan di SMK Muhamadiyah 2 Klaten Utara sebagian besar 

masih menggunakan metode ceramah dan berdasarkan pengamatan selama praktik 

pengalaman lapangan pembelajaran tersebut bersifat membosankan, kurang menarik, 



menyebabkan siswa mengantuk dan tidak berminat untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan game edukatif dengan genre 

RPG untuk lebih meningkatkan minat siswa dan mengurangi keengganan siswa dalam 

belajar. Berdasarkan alasan tersebut, kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Fikir 

 

 

Guru di SMK Muhamadiyah 2 Klaten Utara Masih 

menggunakan metode ceramah 

Minat belajar siswa SMK Muhamadiyah 2 Klaten 

Utara kurang optimal 

Pengembangan game edukatif dengan genre 

RPG 

Minat belajar siswa SMK Muhamadiyah 2 Klaten 

Utara meningkat 

 


