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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar (learning) adalah suatu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan manusia, aktivitas ini akan selalu dilakukan manusia kapanpun dan 

dalam kondisi apapun, karena hakikatnya belajar adalah cara manusia memecahkan 

masalah dan bertahan hidup. Belajar merupakan proses menemukan jawaban dari 

permasalahan, contohnya manusia mempelajari cara membuat kendaraan karena 

memudahkan mereka dalam melakukan perjalanan, kendaraan dalam hal ini adalah 

hasil belajar manusia sebagai solusi dari permasalahan manusia ketika ingin 

berpergian.  

Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau 

revolusi industri dunia keempat dimana teknologi informasi telah menjadi basis 

dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas (borderless) dengan 

penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas (unlimited), karena 

dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai 

tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan 

mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk cara belajar dan cara manusia 

mendapatkan informasi.

Pengguna internet di seluruh provinsi di Indonesia paling sering mengakses 

internet dengan menggunakan smartphone (APJII, 2017).. Sementara riset dari 

Mobo Market menemukan fakta bahwa game  merupakan aplikasi yang paling 

banyak diunduh oleh para pengguna sebanyak 43%. Setelah game , aplikasi favorit 
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yang paling banyak diunduh adalah sosial media (12%) dan diikuti aplikasi foto 

(11%). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan pengguna menggunakan 

smartphone untuk bermain game (Sugiyarto dan Astuti, 2018). 

Kontradiksi dan paradoks mungkin adalah elemen yang selalu ada dalam 

diri manusia. Kita memuja perubahan namun takut dengan hal-hal baru. Teknologi 

adalah ruang yang biasanya kental dengan kontradiksi itu tadi, termasuk game . 

Manusia selalu ingin disebut logis dan punya akal budi. Namun tak jarang malas 

mempelajari hal-hal asing dan memilih untuk menempelkan sejumlah stigma 

negatif ke sana. Padahal aplikasi game  yang apabila dimaksimalkan, dapat menjadi 

sesuatu yang sangat berguna. 

Kimia merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari struktur suatu 

materi, untuk itu perlu diketahui cara mengidentifikasi dan membedakan molekul, 

dan senyawa satu sama lainya, disanalah pentingnya mempelajari tata nama 

senyawa kimia (Nomenclature). Materi tata nama senyawa kimia adalah salah satu 

materi yang mebutuhkan banyak pengulangan dan latihan agar benar-benar dapat 

menguasai konsep tata nama itu sendiri, latihan merupakan faktor psikomotor. 

Seringnya mengerjakan soal-soal latihan akan memberikan pemahaman bagi siswa, 

karena menjumpai berbagai macam soal dari yang mudah sampai yang sulit. Untuk 

mengerjakan soal-soal yang sulit harus membaca dan mempelajari kembali buku 

catatan atau buku diktat yang digunakan. 

 Dengan kata lain mengadakan pengulangan materi pelajaran akan 

mempengaruhi hasil belajar. Namun, mengulang pelajaran dan mengerjakan latihan 

soal cukup tidak disukai sebagian besar siswa dikarenakan siswa jenuh dan bosan. 
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Salah satu cara mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa adalah dengan 

mengemas latihan dan pengulangan tersebut kedalam bentuk yang dapat diterima 

siswa dengan mudah dan juga mengandung unsur kesenangan seperti permainan 

(game ). 

Game  merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-

senang, atau mengisi waktu luang. Game  biasanya dilakukan sendiri atau bersama-

sama. Game  yang memiliki konten pendidikan lebih dikenal dengan istilah game  

edukasi. Jenis ini sebenarnya lebih mengacu kepada isi dan tujuan game , bukan 

jenis yang sesungguhnya. Apabila siswa dalam proses pembelajaran mengalami 

kesulitan dalam mengerti atau mencerna ajaran yang diberikan oleh guru, siswa 

cenderung mengalami kejenuhan dan akhirnya tidak ada minat akan pelajaran 

tersebut. Akibat dari kejenuhan tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar 

dikemudian hari, seperti anak tersebut tidak akan pernah senang akan pelajaran 

tersebut dan setiap ujian tidak mendapat hasil yang baik.  

Game  yang dikembangkan pada tugas akhir ini adalah game  edukasi 

berbasis Android. Android merupakan sistem operasi yang berbasis Linux yang 

dirancang untuk perangkat yang digerakkan dengan layar sentuh seperti pada 

smartphone atau komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, 

Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada 

tahun 2005. Untuk mengembangkan Android, kemudian dibentuk Open Handset 

Alliance yang di dalamnya terdapat beberapa .perusahaan perangkat keras terkenal, 

perangkat lunak, dan telekomunikasi. Android merambah dunia ponsel dengan 
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sangat baik karena bersifat open source sehingga para pengembang bisa 

mengembangkan aplikasi yang diinginkan. 

Penerapan game  sebagai media pembelajaran dapat digunakan dalam 

pembelajaran kimia. Siswa dapat menggunakan media ini dengan leluasa artinya 

tidak terikat oleh waktu dan tempat karena perangkat Smartphone  bersifat mobile. 

Game  berbasis Android dapat menjadi alternatif belajar, sehingga diharapkan 

meningkatkan minat siswa agar siswa senang mempelajari kimia dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa dapat 

meningkatkan pemahaman kimia dan menyukai kimia sebagai pelajaran yang 

menyenangkan lewat game  tersebut 

Berdasarkan uraian diatas, maka pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah 

game   edukatif berbasis Android “Bisa Tata Nama”. Diharapkan game edukatif ini 

dapat membantu para guru untuk memacu minat para siswa dalam belajar 

matematika dengan memanfaatkan teknologi informasi. Game  edukatif ini 

nantinya akan berjalan pada smartphone Android dengan menjawab pertanyaan 

tentang tata nama senyawa kimia. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat 

diidentifikasikan masalah, yaitu : 

1. Smartphone belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media 

pembelajaran. 

2. Pembelajaran melalui game  edukatif belum dikembangkan secara optimal 
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1.3 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis dapat 

merumuskan suatu pemasalahan yang akan ditinjak lanjuti dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana tahap-tahap pengembangan game  edukatif “Bisa Tata Nama” 

sebagai media pembelajaran kimia SMA/MA pada materi tata nama 

senyawa kimia? 

2. Bagaimana Kelayakan Konseptual game  edukatif “Bisa Tata Nama” 

sebagai media pembelajaran kimia SMA/MA pada materi tata nama 

senyawa kimia? 

3. Bagaimana Kelayakan Prosedural game  edukatif “Bisa Tata Nama” 

sebagai media pembelajaran kimia SMA/MA pada materi tata nama 

senyawa kimia? 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan juga karena keterbatasan peneliti, maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang diteliti, yaitu: 

1. Pengembangan game edukatif berbasis android “Bisa Tata Nama” 

menggunakan perangkat lunak Android Studio 

2. Pengembangan game edukatif berbasis android “Bisa Tata Nama” hanya 

mencakup materi tata nama senyawa kimia yang disesuaikan dengan 

kurikulum 2013. 
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3. Pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba yang dilakukan hanya 

sebatas uji coba kelompok kecil pada peserta didik di SMAN 10 Kota Jambi 

di kelas X MIPA. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ignin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. mengembangkan game edukatif “Bisa Tata Nama” sebagai media 

pembelajaran kimia SMA/MA pada materi tata nama senyawa kimia 

2. Mengetahui kelayakan konseptual game  edukatif “Bisa Tata Nama” 

sebagai media pembelajaran kimia SMA/MA pada materi tata nama 

senyawa kimia 

3. Mengetahui kelayakan prosedural game  edukatif “Bisa Tata Nama” sebagai 

media pembelajaran kimia SMA/MA pada materi tata nama senyawa kimia 

1.6 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini 

berupa media pembelajaran kimia berbasis mobile phone dalam bentuk aplikasi 

game  edukatif “Bisa Tata Nama” yang meliputi: 

1. Bahasa yang digunakan dalam game  edukatif  “Bisa Tata Nama” yaitu 

bahasa Indonesia 

2. Materi dalam game  edukatif “Bisa Tata Nama” mengenai kimia pada materi 

tata nama senyawa kimia 

3. Permainan dalam  game  edukatif “Bisa Tata Nama” berbentuk kuis berisi 

soal-soal yang keluar secara acak oleh perangkat Smartphone dalam format 

2 dimensi sehingga tidak menampilkan animasi gerak. 
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4. Program yang digunakan untuk membuat media pembelajaran kimia adalah 

program Android Studio 3.5 dengan emulator platform Android.  

5. Program media pembelajaran kimia ini hanya dapat dioperasikan minimal 

menggunakan perangkat mobile phone dengan sistem operasi Android 4.1 

(Jelly Bean) 

1.7 Manfaat Penelitian 

Pengembangan game  edukatif “Bisa Tata Nama” ini penting dilakukan 

karena memberikan manfaat terutama : 

1. Bagi siswa SMA/MA dapat digunakan sebagai latihan dan sumber belajar 

yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah belajar seperti 

kurangnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran. 

2. Bagi guru kimia dan komponen pendidikan lainnya dapat dijadikan sebagai 

media untuk mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif.  

3.  Bagi masyarakat yaitu memberikan suatu media alternatif dalam 

pembelajaran kimia. 

4. Mengenalkan kepada guru dan sekolah tentang pentingnya integrasi 

teknologi berbasis IT ke dalam kurikulum guna meningkatkan pemahaman 

dan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran kimia. 

5.  Memberikan informasi dan inspirasi bagi perkembangan penelitian 

pengembangan dunia pendidikan kimia khususnya dalam pemanfaatan 

mobile phone sebagai media pembelajaran. 

 

 


