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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh permainan Chemistry Tricky Test yang layak sebagai 

media pembelajaran pada materi kimia hidrokarbon berdasarkan validitas, kepaktisan, dan keefektifan 

permainan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan Research and 

Development (R&D) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu 1) studi pendahuluan, 2) pengembangan dan validitas, 

dan 3) uji coba permainan. Validitas permainan diperoleh dari penilaian validator terhadap permainan 

Chemistry Tricky Test. Kepraktisan diperoleh dari angket respon peserta didik dan observasi aktivitas peserta 

didik ketika menggunakan permainan sebagai media pembelajaran. Keefektifan diperoleh dari hasil belajar 

peserta didik dan motivasi peserta didik. Penelitian dilakukan di kelas XI MIPA-3 SMAN Jogoroto Jombang. 

Penelitian dilakukan dengan sistem one group pretest-posttest design. Dari hasil penelitian diperoleh hasil 

validitas sebesar 90% untuk validitas isi dan sebesar 90,5% untuk validitas konstruk. Kepraktisan 

memperoleh persentase sebesar 89,33% untuk respon peserta didik dan 90,47% untuk observasi aktivitas 

peserta didik. Keefektifan memperoleh persentase sebesar 100% untuk hasil belajar dan 92,5% untuk 

motivasi peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka permainan Chemistry Tricky Test 

dinyatakan layak sebagai media pembelajaran kimia pada materi hidrokarbon. 

Kata-kata kunci: permainan, media pembelajaran chemistry tricky test, hidrokarbon. 

 

Abstract. The aim of this research is to get the feasibility of Chemistry Tricky Test game as a learning media 

in chemistry material, hydrocarbon based on validity, practicality, and effectiveness of the game. This 

research used a Research and Development (R&D) method by Sukmadinata which consist of three stages, 1) 

introduction, 2) development, and 3) trial. Validity obtained from the assessment of validator to Chemistry 

Tricky Test game. Practicality obtained from the results of the questionnaire responses of students and 

observations of student activities while using the game as learning media. Effectiveness obtained from the 

learning outcomes of students and student learning motivation. The research was conducted in XI MIPA-3 at 

SMAN Jogoroto Jombang. The game trial using one group pretest-posttest design system. The results of the 

study show the percentage of validity 90% for content validity and 90,5% for construct validity. The 

practically percentage obtained 89,33% for student response and 90,47% for student observations. The 

effectiveness show the percentage obtained 100% for the result of stundent and 92,5% for student motivation. 

Based on that result, Chemistry Tricky Test game is feasible as a learning media in chemistry material 

hydrocarbon. 

Keywords: game, learning media, chemistry tricky test, hydrocarbons. 

 

1. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa 

dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia 

pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha 
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dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian teknologi informasi dan komunikasi 

bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Kecenderungan pendidikan di 

Indonesia di masa mendatang adalah penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif [1]. 

Permendikbud no 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa salah satu prinsip pembelajaran yaitu 

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

Prinsip pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi memungkinkan kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih efektif, sehingga dalam proses pembelajaran perlu memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa pembelajaran berbasis aktivitas dengan 

karakteristik menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpasrtisipasi 

aktif. Peran aktif peserta didik terjadi jika terlibat dalam proses pembelajaran secara langsung. 

Materi pembelajaran kimia di SMA memiliki banyak konsep yang cukup sulit dipahami oleh 

peserta didik karena memiliki karakteristik yaitu bersifat abstrak, penyederhanaan dari keadaan 

sebenarnya, berurutan dan berjenjang [2]. Salah satu konsep penting yang diajarkan dalam 

pelajaran kimia adalah hidrokarbon.  

Berdasarkan hasil pra penelitian yang sudah dilakukan di dua sekolah yaitu SMAN 

Jogoroto Jombang dan MAN 2 Kediri kebanyakan peserta didik beranggapan bahwa kimia 

merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit. Hasil angket pra penelitian yang dilakukan di 

SMAN Jogoroto Jombang sebanyak 53,33% peserta didik mengatakan pelajaran kimia sulit dan 

sebanyak 60% peserta didik mengatakan bahwa materi hidrokarbon merupakan materi yang 

sulit dipelajari, serta 37,5% peserta didik menyatakan pembelajaran tidak menarik. Sedangkan 

hasil pra penelitian di MAN 2 Kediri sebanyak 87,5% mengatakan kimia itu sulit dan 80% 

peserta didik menganggap materi hidrokarbon merupakan materi yang sulit dipelajari. Salah 

satu faktor yang menyebabkan kimia tidak menarik ialah proses pembelajaran yang tidak 

menarik dikarenakan media yang sering digunakan dalam pembelajaran kimia adalah papan 

tulis, LCD, dan buku paket. Sehingga, perkembangan teknologi seperti smartphone belum 

tergunakan secara maksimal dalam sistem pendidikan baik di SMAN Jogoroto Jombang 

maupun di MAN 2 Kediri sebagai media pembelajaran.  

Proses pembelajaran yang tidak menarik dan cenderung membosankan membuat peserta 

didik tidak memperhatikan pembelajaran dikelas, akan tetapi jika materi hidrokarbon diajarkan 

dengan situasi yang menyenangkan dan menantang peserta didik untuk membangun 

pengetahuannya sendiri maka peserta didik akan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

secara langsung. Suasana pembelajaran yang tidak menarik dapat disiasati dengan 

menggunakan media yang kreatif [3]. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membuat media pembelajaran yang berbasis 

teknologi yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Salah satunya ialah 

permainan sebagai media pembelajaran. Media interaktif yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yaitu permainan [4]. Permainan dapat mengintegrasikan antara kesenangan 

dengan pembelajaran serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar sains [5]. Permainan 

dapat memberikan kesan tersendiri dalam memori peserta didik serta memberikan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan tanpa meninggalkan tujuan pembelajaran.  

Selain sebagai media pembelajaran, permainan dapat melatihkan keterampilan pemecahan 

masalah. Aplikasi permainan meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam belajar, kecepatan 

pemrosesan informasi, pemecahan masalah, meningkatkan sensitivitas sosial dan kemampuan 

tertentu dengan jalan menyelesaikan pertanyaan pelatihan yang ada pada aplikasi yang disebut 

sebagai aplikasi game pendidikan [6]. Oleh karena itu, game memiliki potensi besar untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

Game yang berisi konten pembelajaran disebut dengan game edukasi. Game edukasi adalah 

game yang khusus dirancang untuk mengajarkan user suatu pembelajaran tertentu, 
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pengembangan konsep dan pemahaman dan membimbing mereka dalam melatih kemampuan 

mereka, serta memotivasi mereka untuk memainkannya [7]. Game edukasi dapat digunakan 

dalam memberikan pelajaran, menambah pengetahuan penggunanya dengan cara yang 

menyenangkan dan menarik. Game tersebut juga menyediakan soal yang berhubungan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

Salah satu alat utama yang mendukung pembelajaran dengan game edukasi yaitu 

smartphone. Smartphone merupakan alat bantu yang sangat cocok digunakan sebagai 

eksperimen karena alat ini dilengkapi dengan berbagai macam sensor [8]. Smartphone dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran kimia karena mampu mendorong keikutsertaan peserta didik 

dalam pembelajaran. Dari uraian tersebut berbasis android sangat cocok digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan sebuah media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada materi Hidrokarbon yaitu media 

pembelajaran dengan judul “Pengembangan Mobile Game Chemistry Tricky Test sebagai media 

pembelajaran kimia SMA/MA pada materi Hidrokarbon”. Game ini berisi turnamen, materi, 

dan soal-soal terkait materi Hidrokarbon. Pengembangan game edukasi ini diharapkan dapat 

dijadikan alternatif sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran kimia. Media ini dapat 

digunakan oleh peserta didik pada saat proses pembelajaran di kelas maupun di luar proses 

pembelajaran, sehingga tidak terbatas penerapannya. 

 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dan pengembangan Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan adalah proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Tahapan penelitian dan pengembangan yang dilakukan meliputi 1) 

Studi pendahuluan, 2) Pengembangan dan validitas, 3) Uji coba permainan [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian [9] 
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permainan diperoleh dari penilaian validator, kepraktisan diperoleh dari hasil respon peserta 

didik yang didukung hasil observasi aktivitas peserta didik, keefektifan permainan diperoleh 

dari hasil belajar dan angket motivasi belajar peserta didik. Berikut penjelasan terkait tahapan-

tahapan dalam penelitian. 

2.1. Studi Pendahuluan 

Tahap pendahuluan merupakan tahap awal persiapan untuk pengembangan. Tujuan dari 

tahap ini yaitu untuk memperoleh validitas permainan, terdapat tiga langkah pada tahap ini 

yaitu sebagai berikut. 

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan kajian mempelajari konsep-konsep atau teori-teori yang 

berkenaan dengan produk (permainan) yang akan dikembangkan. 

b. Survei Lapangan  

Dilakukan penelitian awal (prapenelitian) melalui angket terhadap peserta didik 

serta wawancara kepada guru kimia untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam 

belajar kimia, respon peserta didik terhadap pembelajaran kimia, penggunaan media 

dalam proses pembelajaran, serta penggunaan smartphone pada proses pembelajaran. 

c. Perencanaan Permainan 
Hasil dari studi pustaka dan survei lapangan maka akan dilakukan perencanaan 

permainan dengan membuat storyboard dan buku panduan permainan. 

Setelah perencanaan permainan selesai dan menghasilkan draft produk berupa 

permainan maka dilakukan revisi berdasarkan penilaian dari para ahli yang meliputi 

kegiatan sebagai berikut. 

1) Telaah permainan 
Permainan yang telah selesai dibuat ditelaah terlebih dahulu oleh dosen kimia 

sebagai ahli materi dan ahli media untuk memperoleh saran dan masukan.  

2) Perbaikan permainan 

Saran dan masukan dari penelaah digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki 

permainan sebelum masuk pada tahap validasi. 

3) Validasi permainan 

Validasi dilakukan oleh dua orang dosen kimia. Penilaian menggunakan perhitungan 

dari skala Likert yang disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1. Skala Likert 

Kriteria Skor 

Sangat Baik 5 

Baik 4 

Sedang 3 

Buruk 2 

Buruk Sekali 1 

 

Presentase validitas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 

Validitas (%) = 
∑                    

∑              
       

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor 

Skor (%) Kriteria 

0-20 Tidak Valid 

21-40 Kurang Valid 

41-60 Cukup Valid 

61-80 Valid 

81-100 Sangat Valid 
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Permainan Chemistry Tricky Test dikatakan valid apabila presentasenya ≥61% [10]. 

Apabila permainan belum memenuhi kriteria, maka dilakukan perbaikan kembali 

untuk menyempurnakan permainan. Setelah itu dilakukan penilaian kembali 

sampai permainan dinyatakan valid. 

2.2. Pengembangan 

Pada tahap pengembangan dilakukan uji coba kepada kelas XI MIPA-3 SMAN 

Jogoroto Jombang untuk memperoleh data terkait kepraktisan dan keefektifan permainan. 

Uji coba dilakukan menggunakan sistem One Group Pretest-Posttest Design. Diberikan 

lembar Pretest untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang materi kimia 

khususnya hidrokarbon. Kemudian peserta didik belajar menggunakan media permainan 

Chemistry Tricky Test. 

Selama belajar menggunakan permainan Chemistry Tricky Test dilakukan pengamatan 

aktivitas peserta didik oleh observer. Hasil observasi aktivitas digunakan untuk 

menentukan kepraktisan, dihitung menggunakan rumus berikut.  

 

 

 

 

 Setelah menggunakan media pembelajaran, setiap peserta didik diberi lembar Posttest, 

yang berisi soal untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik sebagai pengaruh dari 

permainan sebagai media pembelajaran.  

Setelah itu peserta didik mengisi angket respon terkait permainan Chemistry Tricky 

Test, dan angket motivasi belajar peserta didik. Hasil angket respon digunakan untuk 

mengetahui kepraktisan permainan, dihitung menggunakan rumus berikut. 

 

 

 

 

Permainan Chemistry Tricky Test dikatakan praktis apabila memperoleh presentase 

kepraktisan dari respon peserta didik sebesar ≥ 61% [10]. 

Hasil belajar peserta didik digunakan untuk mengetahui keefektifan permainan. 

Ketuntasan individu dihitung menggunakan rumus berikut. 

 

 

 

 

Untuk ketuntasan klasikal dihitung menggunakan rumus berikut. 

 

 

 

 

 

Ketuntasan belajar individu ditetapkan dengan nilai ≥78 sesuai KKM sekolah dan 

ketuntasan klasikal ditetapkan sebesar ≥85%.  

Sementara itu hasil angket motivasi belajar peserta didik digunakan untuk mengetahui 

keefektifan permainan, dihitung menggunakan rumus berikut. 

 

 

Kepraktisan (%) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑥      

Kepraktisan (%) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑥      

Ketuntasan Individu = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥     

Ketuntasan klasikal = 
∑𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
𝑥     

Keefektifan = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑥      
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Permainan Chemistry Tricky Test dikatakan efektif apabila memperoleh presentase 

sebesar ≥61% dengan kriteria baik. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut merupakan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasannya. 

3.1. Studi Pendahuluan 

Tahap studi pendahuluan merupakan tahap awal atau persiapan bagi media yang 

dikembangkan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah yaitu studi pustaka, survei lapangan, dan 

perencanaan permainan. Ketiga langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan kajian untuk mempelajari konsep-konsep atau teori-teori 

yang berkenaan dengan produk (permainan) yang akan dikembangkan. Selain itu studi 

kepustakaan juga dilakukan untuk mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkenaan dengan produk yang akan disusun. Kegiatan awal yang dilakukan pada tahap 

ini yaitu menganalisis kurikulum yang digunakan di sekolah dan mempelajari teori 

belajar yang berhubungan dengan pembelajaran menggunakan permainan, karakteristik 

yang dimiliki oleh peserta didik, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah sebagai pedoman dikembangkannya media pembelajaran berupa 

permainan. Kurikulum yang digunakan di SMAN Jogoroto Jombang adalah kurikulum 

2013 revisi, sedangkan materi yang akan dikembangkan pada permainan sebagai media 

pembelajaran yaitu materi hidrokarbon. Pengembangan permainan sebagai media 

pembelajaran ini mengacu pada Permendikbud No 22 Tahun 2016 dengan kompetensi 

dasar untuk materi hidrokarbon yaitu 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa 

hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan 

senyawanya. Permainan yang dikembangkan tetap dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran pada sekolah yang belum menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 

secara resmi. Hal ini dikarenakan materi dan konsep yang masih relevan terhadap 

kompetensi dasar yang sama.  

Teori belajar yang mendukung dengan media pembelajaran yang dikembangkan 

yaitu teori behaviorisme menurut Skinner, teori konstruktivisme, teori pengolahan 

informasi, dan teori kode ganda. Teori behaviorisme Skinner berpendapat bahwa belajar 

merupakan perubahan perilaku akibat kehadiran respon berulang-ulang yang 

dikendalikan oleh konsekuensinya. Berdasarkan teori Skinner tersebut, penggunaan 

permainan sebagai media pembelajaran diharapkan dapat menjadi menyenangkan 

dengan adanya konsekuensi berupa penguatan seperti feedback, efek, audio dan 

hukuman berupa berkurangnya skor maupun nyawa dari pemain permainan. Dengan 

demikian peserta didik akan mengulangi perilaku tersebut untuk mendapatkan 

konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan tersebut kembali.  

Teori selanjutnya yaitu teori konstruktivisme dimana peserta didik membina 

sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan merupakan 

proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berfikir yang telah ada 

dan dimilikinya [11]. Pembelajaran terjadi saat peserta didik berada pada zona 

perkembangan proksimal. Secara bertahap akan diberikan bantuan sehingga peserta 

didik mampu belajar secara mandiri (scaffolding) [12]. Sehingga dalam hal ini 

permainan berperan sebagai bantuan dalam scaffolding. 

Teori pengolahan informasi mendefinisikan teori ini sebagai teori kognitif tentang 

belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali dari 

otak [12]. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi 

dan dapat diingat dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan suatu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi 

diproses didalam otak melalui breberapa indera. Pembelajaran menggunakan permainan 
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menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat oleh peserta didik 

sehingga informasi tersebut akan diingat terus oleh peserta didik dan masuk ke dalam 

memori jangka panjang dalam otak. 

Teori kode ganda (dual code theory of memory) merupakan suatu konsep terkait 

dengan teori tingkat pengolahan. Menurut teori kode ganda daya ingat ialah teori yang 

berpendapat bahwa informasi yang dikodekan secara visual maupun verbal diingat 

dengan lebih baik daripada informasi yang dikodekan hanya dalam salah satu dari 

kedua cara tersebut [12]. Melalui permainan diharapkan kegiatan belajar dari peserta 

didik dapat ditingkatkan. 

b. Survei Lapangan 

Pada tahap survei lapangan, akan dilakukan penelitian awal (prapenelitian) pada 

dua sekolah yang berbeda. Tujuan dari prapenelitian adalah untuk mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan perencanaan produk. Isi dari data tersebut yaitu mengetahui 

kesulitan peserta didik dalam belajar kimia, respon peserta didik terhadap pembelajaran 

kimia, penggunaan media dalam proses pembelajaran, serta penggunaan smartphone 

pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan pembagian angket dan wawancara 

terhadap guru kimia.  

Berdasarkan hasil angket prapenelitian yang dilakukan pada 60 peserta didik di dua 

sekolah yang telah disebutkan di atas yaitu sebanyak 53,33% peserta didik SMAN 

Jogoroto Jombang mengatakan pelajaran kimia sulit dan sebanyak 60% peserta didik 

mengatakan bahwa materi hidrokarbon merupakan materi yang sulit dipelajari, serta 

37,5% peserta didik menyatakan pembelajaran tidak menarik. Sedangkan hasil pra 

penelitian di MAN 2 Kediri sebanyak 87,5% mengatakan kimia itu sulit dan 80% 

peserta didik menganggap materi hidrokarbon merupakan materi yang sulit dipelajari. 

Salah satu faktor yang menyebabkan kimia menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit 

ialah proses pembelajaran yang tidak menarik dikarenakan media yang sering 

digunakan dalam pembelajaran kimia adalah papan tulis, LCD, dan buku paket.   

Hasil wawancara juga mengatakan bahwa pada dua sekolah tersebut permainan 

belum pernah digunakan sebagai media pembelajaran serta mendukung 

dikembangkannya permainan sebagai media pembelajaran agar pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan peserta didik semangat untuk belajar kimia.  

Dari berbagai paparan di atas maka dibutuhkan suatu media pembelajaran yang 

berbasis teknologi yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. 

Salah satunya ialah permainan sebagai media pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang menyatakan bahwa permainan dapat mengintegrasikan antara 

kesenangan dengan pembelajaran serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar 

sains [5]. Aplikasi permainan dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam 

belajar, kecepatan pemrosesan informasi, pemecahan masalah, meningkatkan 

sensitivitas sosial dan kemampuan tertentu dengan jalan menyelesaikan pertanyaan 

pelatihan yang ada pada aplikasi yang disebut sebagai aplikasi game pendidikan [6]. Hal 

tersebut dibuktikan sebanyak 83,33% peserta didik SMA Negeri Jogoroto dan sebanyak 

95% peserta didik MAN 2 Kediri menginginkan permainan digunakan saat 

pembelajaran. Oleh karena itu, game memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

c. Perencanaan Permainan 

Penyusunan draft produk mulai dilakukan dengan menentukan judul media dan 

menyusun tujuan pembelajaran. Kompetensi Dasar yang diambil adalah KD 3.1. Dari 

kompetensi dasar disusun indikator serta tujuan pembelajaran. Storyboard yang telah 

selesai dibuat kemudian direalisasikan dalam bentuk permainan melalui program unity. 



Prosiding Seminar Nasional Kimia 2019 
5 Oktober 2019 Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
 

29 

 

Permainan Chemistry Tricky Test yang telah selesai dibuat kemudian direvisi oleh 

para ahli. Berikut ini merupajkan tahapan yang dilakukan setelah permainan selesai 

dibuat. 

1) Telaah permainan.  

Saran dan masukan yang diterima dari dosen penelaah yakni, dari segi tampilan 

harus disesuaikan dengan tema, tampilan materi diperjelas, keterangan narasi dan 

level permainan harus ada untuk mempermudah dalam bermain, dan total skor 

diakhir permainan harus dimunculkan. Dari segi audio bisa ditambahkan musik 

ketika pemain salah atau benar dalam memakan bilangan kuantum atau diagram 

orbital. 

2) Perbaikan permainan.   

Perbaikan dilakukan sesuai saran dan masukan dari penelaah. 

3) Validasi Permainan.  

Setelah permainan diperbaiki maka langkah selanjutnya dilakukan validasi 

permainan oleh validator. Berikut hasil validasi beserta penjelasannya. 

Tabel 3. Hasil Validitas Isi 

Aspek Indikator Penilaian 
Validitas 

(%) 

Validitas Isi 

Kebenaran konsep Konsep kimia dalam permainan benar 90 

Mempunyai tujuan 
Materi pada permainan sesuai dengan indikator dan 

tujuan pembelajaran 
90 

Validitas Konstruk 

Ciri ke-IPA an Ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 90 

Ketersediaan dengan 

karakteristik peserta 

didik 

Sesuai dengan gaya belajar peserta didik (auditori, 

visual, kinestetik) 
80 

Tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan 

peserta didik SMA 
100 

Memberi motivasi peserta didik untuk belajar 90 

Mempunyai aturan 
Terdapat aturan atau panduan 90 

Kejelasan petunjuk permainan 90 

Terdapat unsur 

membimbing 

Mempunyai nilai membimbing peserta didik untuk 

belajar 
80 

Ada standar 

keberhasilan peserta 

didik 

Terdapat persyaratan untuk beralih ke 

tahap/langkah berikutnya 
100 

Menantang peserta 

didik dan aktif 

melibatkan peserta 

didik 

Menantang peserta didik untuk bermain dan belajar 100 

Memberikan umpan 

balik 

Ada hukuman bila gagal 100 

Ada penghargaan bila berhasil 90 

Ada unsur 

pengambilan keputusan 

Terdapat alternatif kegiatan yang harus dipilih 100 

Terdapat pilihan untuk mengambil keputusan 100 

Tampilan, warna, 

ukuran, dan animasi 

Warna gambar yang digunakan sesuai dengan 

background 
80 

Ukuran huruf yang digunakan jelas 80 

Animasi yang digunakan sesuai dengan background 80 

Komunikasi audio Keterkaitan narasi, effect, backsound, dan music 80 

Ada standar 

keberhasilan peserta 

didik 

Ada standar yang harus dicapai dalam permainan. 80 

Menantang dan aktif 

melibatkan peserta 

didik. 

Menantang peserta didik untuk bermain sambil 

belajar. 
87 



Prosiding Seminar Nasional Kimia 2019 
5 Oktober 2019 Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
 

30 

 

Aspek Indikator Penilaian 
Validitas 

(%) 

Memberikan umpan 

balik. 

Ada hukuman bila mengalami kegagalan 87 

Ada hadiah apabila mengalami keberhasilan 87 

Ada aspek 

pengambilan 

keputusan. 

Tersedia pilihan dalam menjawab atau melangkah 

untuk bermain. 
87 

Tampilan warna, 

ukuran grafis dan 

animasi 

Warna yang digunakan sesuai dengan tema. 80 

Animasi yang digunakan sesuai dengan konten 80 

Ukuran huruf yang digunakan jelas. 80 

Komunikasi audio 

visual 

Ada keterkaitan antara narasi, sound effect, 

backsound, dan musik 
80 

 
Aspek pertama pada validitas isi yang dinilai yaitu kebenaran konsep dengan 

indikator “konsep Hidrokarbon dalam permainan benar” mendapatkan persentase 

hasil validitas sebesar 90% yang berada pada kategori sangat valid. Hal itu 

menandakan bahwa materi dan soal-soal terkait materi hidrokarbon yang terdapat 

dalam permainan sudah sesuai dengan kurikulum dan keilmuan kimia, misalnya 

penamaan struktur senyawa, penulisan reaksi dan lainnya. Materi yang digunakan 

pada soal ini sudah ditentukan sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk kedua 

bentuk soal. Permainan sebagai media pembelajaran digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran agar peserta didik dapat mengingat apa yang 

sudah dipelajari [13]. Oleh karena itu, materi dan soal-soal yang terdapat pada 

permainan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. 

Aspek kedua pada validitas isi yaitu mempunyai tujuan dengan indikator 

“materi pada permainan sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran” 

mendapatkan persentase hasil validitas sebesar 90% yang artinya masuk dalam 

kategori sangat valid. Hal ini sesuai dengan tahap studi pendahuluan khususnya 

perencanaan permainan yaitu permainan yang akan dikembangkan memuat materi 

dan soal-soal terkait materi hidrokarbon yang didasarkan pada tujuan pembelajaran 

dan indikator. Misalnya, pada bentuk soal pilihan ganda dengan indikator 

menuliskan reaksi senyawa hidrokarbon. dengan 2 tujuan pembelajaran yaitu 

diberikan pertanyaan peserta didik dapat menentukan reaksi senyawa hidrokarbon 

dengan benar dan diberikan pertanyaan peserta didik dapat menentukan produk suatu 

reaksi senyawa hidrokarbon dengan benar. Oleh karena itu, materi dan soal yang 

terdapat pada bentuk soal pilihan ganda didasarkan pada indikator dan tujuan 

pembelajaran yang dibut. Soal yang dicantumkan pada permainan pun memenuhi 

level kognitif hingga C3 (mengaplikasikan). Terdapat prinsip penting dalam memilih 

media pembelajaran yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta 

didik [14]. Dalam hal ini permainan Chemistry Tricky Test telah memenuhi aspek 

mempunyai tujuan karena pada materi maupun soal sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Salah satu contoh bahwa materi dan soal dalam permainan Chemistry 

Tricky Test sesuai dengan tujuan adalah pada bentuk soal kuis dengan indikator 

menuliskan reaksi senyawa hidrokarbon mempunyai 2 tujuan pembelajaran yang 

salah satunya adalah diberikan pertanyaan peserta didik dapat menentukan reaksi 

senyawa hidrokarbon dengan benar. Oleh karena itu, soal yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran tersebut adalah berikut ini adalah reaksi organik, peserta didik 

diharapkan mengisi kotak kosong yang disediakan dengan benar yaitu reaksi adisi 

sesuai dengan materi pada permainan. 

Pada aspek ketiga yang merupakan aspek pertama pada validitas konstruk 

mendapatkan persentase sebesar 90% dengan kategori sangat valid, indikator yang 
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dinilai yaitu keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

menurut validator permainan Chemistry Tricky Test sudah memenuhi aspek ke-IPA-

an yang baik yang tertuang dalam soal dan materi yang digunakan. Aspek ini 

dimaksudkan agar peserta didik mengetahui kegunaan dan bahaya hidrokarbon yang 

banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Permainan memungkinkan penerapan 

konsep-konsep ataupun peran-peran ke dalam situasi dan pernanan yang sebenarnya 

di masyarakat [15]. Keterampilan yang dipelajari lewat permainan jauh lebih mudah 

untuk diterapkan di kehidupan nyata sehari-hari daripada keterampilan-keterampilan 

yang diperoleh lewat penyampaian pelajaran secara biasa. Oleh karena itu, perlu 

adanya aspek ke-IPA-an dalam suatu permainan. 

Pada aspek keempat terdapat 3 indikator yaitu “Sesuai dengan gaya belajar 

peserta didik (auditori, visual, kinestetik), Tingkat kesulitan sesuai dengan 

kemampuan peserta didik SMA, Memberi motivasi peserta didik untuk belajar” yang 

masing-masing mendapatkan persentase sebesar 80%, 100%, dan 90% dengan 

kategori valid dan sangat valid. Tabel 3 menunjukkan bahwa pada indikator pertama 

yaitu sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang meliputi visual, audio, kinestik 

mendapatkan kategori valid. Hal ini dikarenakan permainan Chemistry Tricky Test 

merupakan media audiovisual yang menampilkan materi baik dalam video maupun 

teks, soal maupun suara dan musik yang dapat mendukung segala gaya belajar 

peserta didik. Media pembelajaran adalah bentuk komunikasi baik cetak maupun 

audiovisual yang hendaknya dapat dilihat didengat maupun dibaca sehingga belajar 

terjadi [16]. Indikator kedua yaitu tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan 

peserta didik SMA mendapatkan kategori sangat valid. Permainan Chemistry Tricky 

Test ini digunakan oleh anak usia di atas 11 tahun atau anak SMA yang mampu 

berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir "kemungkinan" [17]. 

Materi pembelajaran kimia di SMA memiliki banyak konsep yang cukup sulit 

dipahami oleh peserta didik karena memiliki karakteristik yaitu bersifat abstrak, 

penyederhanaan dari keadaan sebenarnya, berurutan dan berjenjang [2]. Materi 

hidrokarbon dinilai abstrak karena harus menggambarkan struktur dan memberi 

namanya. Peserta didik kurang bergantung pada panduan guru dan lebih 

mengandalkan strategi kognitif mereka sendiri dalam memanfaatkan sumber daya 

belajar yang tersedia [18]. Oleh sebab itu, permainan Chemistry Tricky Test sangat 

dibutuhkan untuk media pembelajaran. Indikator yang terakhir pada aspek ini adalah 

memberi motivasi bagi peserta didik untuk belajar dan mendapatkan kategori sangat 

valid dari validator. Penguatan belajar dalam menyelesaikan tugas melalui motivasi 

dapat membantu peserta didik untuk mampu memiliki hasil belajar sesuai dengan 

yang ingin dicapai [19]. Motivasi yang diberikan guru, dapat melalui proses 

pembelajaran dengan menggunakan media permainan. Pesan yang disalurkan 

melalui media ini diharapkan mampu untuk membangkitkan motivasi peserta didik 

dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik mampu meningkat 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran [20].  

Aspek kelima ini memiliki 2 indikator yakni “Terdapat aturan atau panduan dan 

kejelasan petunjuk permainan” dengan persentase hasil validasi masing-masing 90% 

dan termasuk dalam kategori sangat valid. Indikator yang pertama yaitu terdapat 

aturan atau panduan permainan mendapatkan kategori sangat valid yang 

menunjukkan bahwa menurut validator permainan Chemistry Tricky Test memiliki 

petunjuk permainan yang baik yaitu dengan dilengkapinya petunjuk permainan baik 

dalam permainan maupun buku panduan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

dijelaskannya cara mengoperasikan pac-lab maupun cara menjawab soal pada opsi 

petunjuk dalam permainan. Sedangkan pada opsi koin dijelaskan kapan koin akan 

bertambah/berkurang. Permainan adalah setiap kontes antara pemain yang 

berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai 
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tujuan-tujuan tertentu [16]. Permainan harus mempunyai aturan yang jelas bagi 

peserta didik (pemain) sehingga permainan dapat memerankan sebagai media 

pembelajaran [3]. Indikator yang kedua adalah kejelasan petunjuk permainan 

memiliki kategori sangat valid dengan persentase 90%. Hal ini dibuktikan dengan 

penjelasan yang terdapat pada opsi petunjuk dan opsi koin, selain itu adanya buku 

panduan juga mempermudah peserta didik dalam memahami petunjuk permainan 

yang dikembangkan. Dengan adanya kejelasan petunjuk pada permainan tersebut 

diharapkan peserta didik dapat dengan mudah mengoperasikan permainan dan 

termotivasi untuk belajar. Permainan dapat mengintegrasikan antara kesenangan 

dengan pembelajaran serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar sains 

(dalam hal ini belajar kimia materi hidrokarbon) [5]. 

Berdasarkan Tabel 3 permainan Chemistry Tricky Test yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek keenam pada validitas konstruk yaitu bersifat membimbing 

dengan indikator “mempunyai nilai membimbing peserta didik untuk belajar” 

mendapatkan persentase sebesar 80% yang artinya masuk dalam kategori valid. Hal 

tersebut telah sesuai dengan teori belajar konstruktivisme bahwa peserta didik diberi 

kontrol belajar dengan ada bentuk bimbingan penemuan yang membiarkan peserta 

didik untuk menentukan keputusan terhadap tujuan belajar [13]. Oleh karena itu, 

pada permainan yang dikembangkan sebelum peserta didik memulai untuk bermain 

dan menjawab soal hendaknya membaca materi terlebih dahulu agar dapat 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri dan bukan hanya menerima dari guru. Selain itu, 

pada permainan Chemistry Tricky Test terdapat arahan untuk bermain seperti pada 

menu utama yaitu arahan untuk menekan klik pada simbol game sebagai awal 

permainan dimulai, terdapat pula simbol pada pac-lab untuk memudahkan pemain 

berjalan. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan permainan juga memiliki 

kelebihan yaitu peserta didik harus mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengan 

peserta didik lain atau dengan guru karena agenda belajar dikontrol oleh peserta 

didik sendiri.  

Berdasarkan Tabel 3 permainan Chemistry Tricky Test yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek ketujuh pada validitas konstruk yaitu adanya standar 

keberhasilan dengan indikator “terdapat persyaratan untuk beralih ke tahap/langkah 

berikutnya” mendapatkan persentase sebesar 100% yang artinya masuk dalam 

kategori sangat valid. Indikator tersebut dilihat karena permainan Chemistry Tricky 

Test memiliki persyaratan untuk menjawab soal maupun untuk beralih ke bentuk 

soal yang lainnya yaitu dengan menyelesaikan keseluruhan soal dalam tiap bentuk 

soal dan pemain harus menabrak Erlenmeyer juga menghindari monster dalam 

sebuah labirin sebagai syarat sebelum menjawab soal atau sebelum soal muncul. 

Permainan yang disertai labirin dapat melatih kemampuan berpikir konstruk peserta 

didik dalam menyusun dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Permainan 

menggunakan labirin dapat mengoptimalkan belajar secara mandiri seperti yang 

diharapkan dalam teori konstruktivisme bahwa peserta didik menemukan dan 

mentransformasikan informasi yang diperoleh pada dirinya sendiri [21]. Dengan 

adanya standar keberhasilan pada permainan yang dikembangkan maka permainan 

dapat menjadi permainan edukatif. Permainan edukatif merupakan sebuah bentuk 

kegiatan mendidik yang dilakukan dengan menggunakan cara ataupun alat yang juga 

bersifat mendidik. Hal ini berarti permainan Chemistry Tricky Test yang 

dikembangkan menjadi permainan edukatif karena memperoleh persentase sebesar 

100%. 

Berdasarkan Tabel 3 permainan Chemistry Tricky Test yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek kedelapan pada validitas konstruk yaitu menantang dan 

melibatkan peserta didik dengan indikator “menantang peserta didik untuk bermain 
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dan belajar” mendapatkan persentase sebesar 100% yang artinya masuk dalam 

kategori sangat valid. Indikator tersebut dilihat karena dalam permainan Chemistry 

Tricky Test menerapkan aturan bahwa terdapat waktu 30 detik pada tiap bentuk soal 

dan peserta didik harus dengan segera memilih jawaban agar nyawa tidak berkurang. 

Karakteristik kritis dari permainan yaitu adanya tantangan dalam permainan [13]. 

Dengan adanya tantangan, permainan menjadi lebih efektif sehingga mendorong 

keinginan pemain untuk terus bereksplorasi dan membuat strategi sebaik mungkin 

agar dapat menyelesaikan permainan tersebut hingga akhir. 

Berdasarkan Tabel 3 permainan Chemistry Tricky Test yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek kesembilan pada validitas konstruk yaitu memberikan umpan 

balik dengan 2 indikator yaitu “Ada hukuman bila gagal dan ada penghargaan bila 

berhasil” mendapatkan persentase masing-masing sebesar 100% dan 90% yang 

masuk dalam kategori sangat valid. Tabel 3 menunjukkan bahwa pada kedua 

indikator mendapatkan kategori sangat valid. Hal ini dikarenakan dalam permainan 

Chemistry Tricky Test memiliki umpan balik yang baik yaitu ada hukuman ketika 

gagal dan ada hadiah/penghargaan ketika berhasil. Kedua indikator memiliki umpan 

balik yang sangat baik dan lengkap yaitu berupa suara, perubahan warna pada 

jawban yang dipilih dan bertambahnya poin. Misalnya, pada setiap soal diberikan 3x 

kesempatan menjawab salah dalam satu soal. Ada umpan balik berupa suara latar 

yang menandakan jawaban salah. Saat menjawab salah lebih dari 3x, maka nyawa 

pemain akan berkurang. Sedangkan ketika menjawab benar terdapat umpan balik 

berupa suara latar yang menandakan jawaban benar dan mendapat skor tambahan 

ketika Permainan mempunyai kelebihan yaitu dapat memeberikan umpan balik yang 

langsung [16]. Umpan balik yang secepatnya atas pemain yang lakukan akan 

memungkinkan proses belajar menjadi lebih efektif. Selain itu, kedua indikator ini 

juga sesuai dengan konsep teori belajar behaviorisme bahwa belajar menggunakan 

konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yaitu mendapatkan 

hadiah ketika berhasil maka pemain akan mengulangi tingkah laku belajar dengan 

permainan secara terus-menerus. Sehingga konsekuensi yang menyenangkan 

tersebut akan memperkuat tingkah laku dan konsekuensi yang tidak menyenangkan 

harus diminimalisir sebisa mungkin. 

Berdasarkan Tabel 3 permainan Chemistry Tricky Test yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek kesepuluh pada validitas konstruk yaitu terdapat unsur 

pengambilan keputusan dengan indikator “Terdapat alternatif kegiatan yang harus 

dipilih dan terdapat pilihan untuk mengambil keputusan” mendapatkan persentase 

masing-masing sebesar 100% yang artinya masuk dalam kategori sangat valid. 

Indikator tersebut didukung karena permainan Chemistry Tricky Test memberikan 

unsur pilihan alternatif kegiatan yang harus dipilih yaitu terdapat beberapa opsi pada 

menu utama seperti opsi pengaturan, koin, materi, petunjuk, dan profil. Ketika 

pemain mengalami kesulitan dalam menjawab soal terdapat alternatif pilihan menu 

“bantuan” dengan cara menukar dengan nilai 10 koin dan bantuan akan muncul.  

Selain itu terdapat pilihan untuk mengambil keputusan pada permainan yang 

dikembangkan yaitu pada tiap bentuk soal terdapat pilihan “kembali” untuk keluar 

dari soal permainan apabila mengalami kesulitan dalam bermain dan akan kembali 

berada pada posisi menu utama dengan konsekuensi soal yang sudah dikerjakan akan 

hangus (harus memulai dari awal).  

Berdasarkan Tabel 3 permainan Chemistry Tricky Test yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek kesebelas pada validitas konstruk yaitu tampilan yang 

meliputi warna, ukuran, dan animasi yang digunakan dengan 3 indikator “Warna 

gambar yang digunakan sesuai dengan background, ukuran huruf yang digunakan 

jelas dan animasi yang digunakan sesuai dengan background” mendapatkan 
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persentase masing-masing sebesar 80% yang artinya masuk dalam kategori valid. 

Aspek ini sangat berpengaruh terhadap kemenarikan permainan Chemistry Tricky 

Test. Hal ini dibuktikan dengan warna-warna yang ada pada permainan kontras 

dengan background sehingga tidak membingungkan peserta didik, ukuran huruf pada 

keseluruhan permainan dapat dilihat dengan mata normal dan disesuaikan pada besar 

layar smarthphone, serta terdapat keselarasan warna pada tiap animasi dan 

background yang digunakan. Kriteria dalam memilih permainan sebagai media 

pembelajaran adalah ketertarikan bagi peserta didik [13]. Ketika permainan menarik, 

maka peserta didik dapat dengan mudah menyimpan informasi dan dapat disimpan 

dalam jangka waktu yang lama.  

Berdasarkan Tabel 3 permainan Chemistry Tricky Test yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek pada validitas konstruk yaitu komunikasi audio dengan 

indikator “Keterkaitan narasi, effect, backsound, dan music” mendapatkan 

persentase sebesar 80% yang masuk dalam kategori valid. Berdasarkan Tabel 

tersebut indikator mendapatkan kategori valid karena pada permainan ini pada 

halaman awal masing-masing opsi yang ada sudah disertai keterangan fungsi 

daripada opsi tersebut. Backsound dan musik yang digunakan juga disesuaikan 

dengan karakter permainan, selain itu effect yang ada pada permainan diharapkan 

mampu membuat peserta didik paham masing-masing komponen pada. Hal ini 

karena pemilihan latar belakang berupa audio dapat mempengaruhi minat peserta 

didik dalam memahami materi yang disajikan. 

Pada tahap pengembangan dan validitas permainan bertujuan untuk 

mendapatkan hasil berupa validitas permianan. Validitas permainan merupakan salah 

satu kriteria permainan Chemistry Tricky Test dinyatakan layak sebagai media 

pembelajaran dalam hal ini pada materi hidrokarbon. Berdasarkan hasil telaah dan 

validitas permainan, permainan Chemistry Tricky Test mendaparkan persentase 

validitas isi dan validitas konstruk masing-masing sebesar 90% dan 90,25% dengan 

kategori sangat valid. 

3.2. Pengembangan 

Pada tahap pengembangan dilakukan uji coba pada kelas XI MIPA-3 SMAN Jogoroto 

Jombang. Kegiatan uji coba dilakukan untuk mengetahui kepraktisan serta keefektifan 

permainan. Kepraktisan permainan dilihat dari hasil respon peserta didik terhadap 

permainan serta hasil observasi aktivitas peserta didik selama bermain, sementara 

keefektifan permainan dilihat dari hasil belajar peserta didik dan hasil angket motivasi 

belajar.  Data yang diperoleh pada kegiatan uji coba diuraikan sebagai berikut. 

a. Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Observasi aktivitas pada penelitian ini dilakukan pada 30 peserta didik kelas XI 

MIPA-3 di SMAN Jogoroto Jombang yang dilakukan secara berkelompok oleh empat 

pengamat. Terdapat 10 kelompok yang terdiri dari tiga peserta didik yang berarti tiap 

pengamat melakukan 2-3 pengamatan. Observasi aktivitas peserta didik bertujuan untuk 

mengetahui keterlaksanaan dari permainan Chemistry Tricky Test yang dijalankan oleh 

peserta didik. Hasil dari analisis aktivitas peserta didik digunakan untuk menentukan 

kepraktisan permainan Chemistry Tricky Test sebagai media pembelajaran.  

Hal yang diamati ketika proses bermain yaitu proses mengoperasikan permainan 

menggunakan smartphone yang meliputi membaca petunjuk permainan, memilih menu 

untuk bermain dan tahap-tahap menyelesaikan setiap soal pada tiap bentuk soal yang 

tersedia. Peserta didik telah menggunakan permainan Chemistry Tricky Test dengan 

sangat baik dibuktikan dengan 16 diantara 21 aspek yang ada mendapatkan persentase 

antara 90%-100% dengan kategori sangat baik.  
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik didapatkan persentase rata-rata 

sebesar 90,47%, hasil tersebut menunjukkan jika permainan Chemistry Tricky Test 

dinilai sangat praktis. 

b. Hasil Angket Respon Peserta Didik 

Setelah menggunakan permainan Chemistry Tricky Test sebagai media 

pembelajaran, peserta didik diberikan angket respon untuk mengetahui kepraktisan dari 

permainan. Berikut ini hasil dari angket respon yang diberikan kepada peserta didik. 

Tabel 4. Hasil Angket Respon 

Indikator yang Dinilai 
Persentase 

Kepraktisan  

Tingkat ketertarikan peserta didik terhadap permainan 76,67% 

Tingkat kemudahan memahami materi dan 

penggunaan permainan 
83,33% 

Berdasarkan tabel 4 pada aspek kemudahan dalam menggunakan permainan 

mendapatkan persentase 83,37% yang berarti hampir keseluruhan dari peserta didik 

dapat meng-install permainan Chemistry Tricky Test tanpa hambatan apapun. Peserta 

didik hanya perlu meluangkan memori internal sebesar 58, 42MB agar permainan yang 

dikembangkan dapat terinstal. Namun pada saat uji coba ada beberapa peserta didik 

yang smartphone-nya kurang mendukung dengan software permainan yang 

dikembangkan sehingga harus menggunakan smartphone cadangan yang disediakan 

oleh penulis.  

Berdasarkan Tabel 4 pada aspek kedua memperoleh persentase kepraktisan 76,67%. 

Hal ini dikarenakan permainan Chemistry Tricky Test menyenangkan karena 

memadukan bermain sambal belajar sehingga peserta didik merasa senang ketika diuji 

coba. Permainan merupakan sesuatu yang menyenangkan dan menghibur untuk 

dilakukan [16]. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peserta didik tertarik 

untuk menggunakan permainan sebagai media pembelajaran di atas dapat diketahui jika 

ketertarikan peserta didik terhadap permainan tinggi. Permainan Chemistry Tricky Test 

membuat peserta didik semangat dan tertarik dalam belajar kimia khususnya pada 

materi sistem periodik unsur, mereka menyukai belajar kimia menggunakan permainan 

dan mereka menginginkan kembali belajar kimia menggunakan permainan, hal tersebut 

merupakan indikator yang menunjukkan ketertarikan mereka terhadap permainan 

Chemistry Tricky Test. Permainan bersarana komputer yang menampilkan alur 

permainan dan multimedia yang menarik membuat peserta didik tertarik untuk 

memainkannya hingga pada akhirnya mereka dapat belajar kimia dari permainan yang 

telah mereka mainkan  [16].  

Hasil respon peserta didik ini digunakan untuk mengetahui kepraktisan permainan 

Chemistry Tricky Test sebagai media pembelajaran. Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan jika permainan Chemistry Tricky Test sebagai media pembelajaran dinilai 

sangat praktis. 

c. Hasil Belajar dan Motivasi Peserta Didik 

Data hasil belajar peserta didik diperoleh melalui pemberian lembar pretest dan 

posttest. Soal pretest dan posttest masing-masing berjumlah 15 soal. Lembar soal pretest 

diberikan sebelum peserta didik belajar menggunakan permainan Chemistry Tricky Test, 

sementara lembar soal posttest diberikan setelah peserta didik menggunakan permainan. 

Peserta didik dinyatakan tuntas ketika nilainya memenuhi KKM atau ≥80. Berikut 

disajikan hasil pretest dan posttest peserta didik. 
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Tabel 5. Hasil Pretest dan Posttest 

 Pretest Posttest 

Jumlah ketuntasan individu 5 30 

Ketuntasan klasikal (%) 16,67% 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 30 peserta didik yang diuji coba untuk 

pengembangan permainan permainan Chemistry Tricky Test sebagai media 

pembelajaran. Pemilihan peserta didik secara heterogen berdasarkan dari nilai rapot 

semester sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan agar permainan yang dikembangkan 

dapat digunakan oleh semua peserta didik untuk membantu memahami materi 

hidrokarbon. 

Pretest yang dilakukan sebelum uji coba permainan Chemistry Tricky Test 

mendapatkan persentase peserta didik tuntas sebesar 16,67%. Hal ini dikarenakan 

mayoritas peserta didik telah lupa materi hidrokarbon yang diajarkan pada awal 

semester ganjil. Kesalahan dalam menjawab soal pretest bervariasi dikarenakan sub 

materi yang dikembangkan sebagai permainan merupakan materi yang cenderung 

memiliki banyak hafalan. Meskipun beberapa kesalahan masih terjadi pada hasil 

posttest, namun peningkatan hasil ketuntasan sangat signifikan yaitu dari 16,67% 

sampai dengan 100%. Hal ini berarti pengaruh permainan Chemistry Tricky Test 

termasuk dalam kategori sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini 

berarti permainan dapat dikatakan efektif karena tercapainya ketuntasan individu 

maupun ketuntasan klasikal.  

Tabel 6. Hasil Angket Motivasi 

Indikator yang Dinilai 
Persentase 

Rata-Rata  

Perhatian  91,11% 

Relevansi  92,22% 

Percaya Diri 93,33% 

Kepuasan  88,89% 

Berdasarkan Tabel 6 hasil angket motivasi peserta didik mendapatkan persentase 

rata-rata sebesar 92,5% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan kata lain 

permainan Chemistry Tricky Test dapat menjadikan peserta didik memiliki tingkat 

motivasi yang tinggi untuk belajar dan juga memiliki motivasi yang berkelanjutan untuk 

belajar. Hal ini dibuktikan dengan perolehan persentase sebesar 91,11% pada aspek 

perhatian, 92,22% pada aspek relevansi, 93,33% pada aspek percaya diri, dan diperoleh 

persentase sebesar 88,89% pada aspek kepuasan.  

Motivasi peserta didik dapat diukur dengan mengacu model ARCS (Attention, 

Relevance, Confidence, dan Satisfaction) [22]. Relevansi dalam pembelajaran perlu 

dibangun karena perhatian dan keingintahuan merupakan syarat dalam membangun 

motivasi [22]. Oleh karena itu peserta didik penting untuk memahami persyaratan 

dalam pembelajaran agar konsistensi terhadap tujuan awal memiliki tujuan yang jelas 

yang menjadi komponen kunci dari sebuah relevandi. Percaya diri diperlukan untuk 

membangun sebuah motivasi [22]. Kepercayaan diri dapat dicapai dengan membantu 

peserta didik menetapkan harapan positif untuk sukses, sehingga peserat didik dapat 

nerusaha dengan kemampuan diri sendiri daripada mengandalkan keberuntungan untuk 

mencapai kesuksesan. Kelebihan dari permainan yaitu dapat memotivasi peserta didik 

untuk berkembang dan meningkatkan level pembelajaran mereka [23]. Dalam 

pembelajaran, motivasi dapat berperan sebagai pendorong kegiatan belajar dalam diri 

peserta didik sehingga tujuan yang ingin dicapai peserta didik dapat terlaksana. 

Berdasarkan hasil angket motivasi di atas dengan hasil tersebut serta hasil belajar 

peserta didik yang telah memenuhi standar ketuntasan klasikal, maka permaian 
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Chemistry Tricky Test dinyatakan efektif sebagai media pembelajaran pada materi 

hidrokarbon. 

 
 

4. Kesimpulan  

1. Permainan Chemistry Tricky Test sebagai media pembelajran pada materi pokok hidrokarbon 

yang dikembangkan dinayatakan valid pada syarat validitas isi dan validitas konstruk dengan 

persentase masing-masing 90% dan 90,5%. 

2. Permaiann Chemistry Tricky Test sebagai media pembelajaran pada materi pokok 

hidrokarbon yang dikembangkan dinyatakan praktis pada syarat kepraktisan permainan 

dengan memperoleh kategori sangat praktis yang didasarkan pada angket respon peserta 

didik yang memperoleh persentase sebesar 89,33% dan didukung oleh aktivitas peserta didik 

yang relevan dengan persentase sebesar 90,47%. 

3. Permainan Chemistry Tricky Test sebagai media pembelajaran pada materi pokok 

hidrokarbon yang dikembangkan dinyatakan efektif pada syarat keefektifan permainan 

dilihat dari ketuntasan hasil belajar dengan persentase sebesar 100% dan motivasi peserta 

didik dengan persentase sebesar 92,5% dengan kategori sangat efektif. 
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