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ABSTRAK 

 
Pembelajaran yang tidak menyenangkan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran. Game pembelajaran dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. 

Pembelajaran menggunakan game dapat menyajikan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa. Selain itu, pembelajaran menggunakan game memiliki beberapa manfaat lain, 

seperti membangkitkan motivasi dan minat, meningkatkan pemahaman, serta menyajikan 

pembelajaran dengan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur 

pengembangan game tebak gambar berbasis komputer sebagai media pembelajaran pada materi 

sistem koloid. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik kelas XI IPA 

dan guru terhadap game tebak gambar yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang mengadaptasi konsep desain ADDIE. Penelitian terdiri dari 5 tahap yaitu, 

analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Game tebak gambar divalidasi oleh 

ahli media, ahli materi, dan ahli desain pembelajaran. Game tebak gambar yang telah valid 

diujicobakan kepada siswa kelas XII IPA SMA Negeri 4 Kota Jambi dan dimintai respon guru 

mata pelajaran kimia SMA Negeri 4 Kota Jambi. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis 

menggunakan metode analisis Miles & Huberman dan data kuantitatif dianalisis menjadi data 

interval menggunakan skala Likert. Hasil uji coba dilapangan terhadap 9 orang siswa diperoleh 

persentase sebesar 90,5% (sangat baik) dan respon guru terhadap game tebak gambar kimia 

“sistem koloid” 95,7% (sangat baik). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa media 

game tebak gambar kimia pada materi sistem koloid yang dikembangkan baik untuk digunakan 

dalam pembelajaran dan mendapat respon positif dari siswa. 

 

Kata kunci: Game Tebak Gambar, Chemo-Edutainment, Sistem Koloid 

 

PENDAHULUAN 

Permendikbud nomor 23 tahun 2017 

tentang hari sekolah berisikan salah 

satunya, bahwa hari sekolah digunakan 

bagi peserta didik untuk melaksanakan 

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler. Maka, berdasarkan 

peraturan tersebut kegiatan kokurikuler 

merupakan salah satu kegiatan yang mesti 

dilaksanakan oleh sekolah. Kegiatan 

kokurikuler adalah program pembelajaran 

yang terkait dengan tema yang ada dalam 

kurikuler akan tetapi dilaksanakan diluar 

jam pelajaran. Selama ini, kegiatan 

kokurikuler siswa banyak diisi dengan 

membahas soal-soal latihan dan 

semacamnya. Hal tersebut terasa tidak 

menyenangkan, membosankan dan kurang 

bermakna bagi siswa. Bukannya 

membangkitkan minat belajar dan 

membantu siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, kegiatan kokurikuler seperti 

tadi justru tidak menyenangkan bagi siswa 

sehingga menurunkan minat belajar siswa, 

membuat siswa merasa bosan dan tidak 

termotivasi untuk belajar. 

Kimia sebagai salah satu mata 

pelajaran di bangku sekolah menengah 
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atas juga tidak terlepas dari permasalahan 

di atas. Misalnya, dalam pembelajaran 

materi sistem koloid. Materi yang bersifat 

teoritis dan padat menuntut peserta didik 

untuk banyak menghapal. Dengan 

karakter materi seperti itu, maka sekiranya 

kegiatan kokurikuler dapat diberikan 

untuk menunjang pembelajaran di kelas. 

Kegiatan kokurikuler diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar sehingga 

membuat siswa lebih dapat memahami 

materi. Atas dasar tujuan tersebut, maka 

kegiatan kokurikuler yang diberikan 

adalah kegiatan yang menyenangkan 

untuk siswa lakukan. 

Salah satu wujud untuk menyajikan 

pembelajaran yang menyenangkan 

dirumuskan dalam suatu metode 

edutainment. Metode edutainment 

merupakan suatu metode yang menyajikan 

pembelajaran sebagai sesuatu yang 

menghibur dan menyenangkan. 

Edutainment dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk dan salah satu yang 

sering digunakan adalah game komputer. 

Csikszentmihalyi dalam Hamid (2014) 

mengatakan bahwa umat manusia bisa 

melaksanakan apa pun dengan cara yang 

terbaik, jika mereka terlibat secara total 

dalam aktivitas yang menyenangkan. 

Dengan demikian permainan sebagai 

sesuatu yang menyenangkan dapat 

menjadi solusi dari pembelajaran yang 

membosankan dan mengerikan. 

Menurut Reigeluth, dkk. (2016), 

game dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran dengan beberapa alasan. 

Pertama, game dapat memanfaatkan 

hubungan antara tindakan dan kognisi. 

Kedua, game mempromosikan 

pengembangan tim, pembelajaran sosial, 

dan kohesi. Ketiga, game dapat 

meningkatkan keterlibatan peserta didik 

dan usaha. Keempat, game menyediakan 

lingkungan yang aman untuk belajar. 

Kelima, permainan dapat menyesuaikan. 

Berbagai penelitian terkait 

penggunaan game dalam pembelajaran 

telah dilakukan. Salah satunya penelitian 

Vitasari (2015) dengan judul 

“Pengembangan Media Game tebak 

gambar Dengan Strategi Pembelajaran 

Brain  Based  Learning Pada Materi 

Atom, Ion dan Molekul di MTs Sunan 

Ampel Pare Kediri”. Vitasari berhasil 

mengembangkan game tebak gambar 

sebagai media pembelajaran pada materi 

atom, ion, dan molekul. Game tebak 

gambar hasil pengembangannya dinilai 

layak untuk digunakan dan mampu 

meningkatkan ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal. 

Hasil wawancara dengan salah satu 

guru mata pelajaran kimia SMA Negeri 4 

Kota Jambi pada 13 Maret 2017, diketahui 

bahwa pemanfaatan kegiatan kokurikuler 

perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu 

usaha untuk meningkatkan proses dan 

ketercapaian pembelajaran. Bentuk 

kegiatan yang pernah diberikan diluar jam 

pelajaran sebagai kegiatan kokurikuler 

adalah siswa diminta untuk mengerjakan 

soal-soal yang terdapat di buku paket yang 

digunakan. Kegiatan tersebut diakui tidak 

disukai oleh 93,3% dari 30 orang siswa 

yang diobservasi. Diakui juga oleh guru 

yang diwawancarai bahwa kegiatan 

tersebut memang belum cukup efektif 

menunjang pembelajaran kurikuler di 

kelas. Hasil wawancara juga memperoleh 

bahwa siswa memberikan respon positif 

terhadap pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran berbasis komputer. 

Berdasarkan penjabaran di atas 

peneliti bermaksud untuk 

mengembangkan game tebak gambar 

sebagai media pembelajaran pada materi 

sistem koloid. Peneliti mengajukan sebuah 

penelitian dengan judul “Pengembangan 

Game Tebak Gambar Kimia Berbasis 

Komputer Sebagai Media Chemo-

Edutainment Pada Materi Sistem 

Koloid untuk SMA”. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Game Pembelajaran 

Game (permainan) adalah setiap 

kontes antara para pemain yang 

berinteraksi satu sama lain dengan 

mengikuti aturan-aturan tertentu untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu pula 

(Sadiman, dkk., 2014). Rusman, dkk. 

(2014) mengatakan bahwa suatu 

permainan dikembangkan berdasarkan 

atas “pembelajaran yang menyenangkan”. 

Game memberikan lingkungan yang 

kompetitif yang didalamnya para pelajar 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan 

saat mereka berusaha mencapai tujuan 

pendidikan yang menantang. Ini 

merupakan teknik yang sangat 

memotivasi, terutama untuk konten yang 

membosankan dan repetitif. Permainan 

mungkin melibatkan satu pembelajar atau 

satu kelompok pembelajar. Permainan 

sering kali mengharuskan para pembelajar 

untuk menggunakan keterampilan untuk 

menyelesaikan masalah, kemampuan 

untuk menghasilkan solusi, atau 

memperlihatkan penguasaan atas konten 

spesifik yang mengharuskan tingkat 

akurasi dan efesiensi yang tinggi 

(Smaldino, 2011). 

Game sebagai media pembelajaran 

menuntut peserta didik untuk aktif dalam 

pembelajaran. Peserta didik akan 

dilibatkan secara penuh dalam pem-

belajaran. Hal tersebut memungkinkan 

peserta didik untuk memperoleh dan 

membentuk sendiri pengetahuannya. 

Suatu game pembelajaran yang baik, 

dirancang berdasarkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut (Myers, dkk., 2016): 

1) Membuat visi game, meliputi tujuan 

belajar, keaslian, tingkat kesulitan, 

perancah dan penguasaan penilaian, 

umpan balik, dan motivasi. 

2) Merancang ruang game, meliputi 

tujuan, mekanika permainan, aturan, 

pemain, lingkungan, objek, informasi, 

teknologi, narasi, dan estetika. 

3) Merancang ruang instruksional, 

meliputi menyesuaikan, pembinaan, 

dan menginstruksikan. 

4) Pertimbangan untuk merancang ruang 

game, meliputi jenis permainan 

mekanik, bagian dari lingkungan 

game, dan jenis informasi. 

5) Pertimbangan untuk merancang space 

instruksional game, meliputi macam 

menyesuaikan, macam pembinaan, 

dan macam belajar dan strategi 

pembelajaran yang tepat. 

Salah satu contoh game yang 

banyak dimainkan oleh pelajar 

SMA/sederajat adalah game tebak 

gambar. game tebak gambar merupakan 

game buatan anak bangsa yang cukup 

populer belakangan ini karena bisa 

menarik jutaan perhatian para pengguna 

smartphone di indonesia. Game tebak 

gambar adalah game mobile dimana 

pemain diharuskan untuk menebak 

kosakata yang dimaksud dengan 

menghubungkan rangkaian gambar yang 

ditampilkan dalam game ini. 

 
Media chemo-edutainment 

Edutainment berasal dari kata 

education dan entertainment. Education 

berarti pendidikan, sedangkan 

entertainment berarti hiburan. Jadi dari 

segi bahasa, edutainment  adalah 

pendidikan yang menghibur atau 

menyenangkan. Sementara itu dari segi 

terminologi, edutainment adalah suatu 

proses pembelajaran yang di desain 

sedemikian rupa, sehingga muatan 

pendidikan dan hiburan dapat 

dikombinasikan secara harmonis untuk 

menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan (Hamid, 2014). 
Media edutainment memiliki arti 

bahwa adanya proses dalam pendidikan 

itu menjadi hiburan. Tujuan dari 

pembelajaran adalah untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

belajar peserta didik dengan melibatkan 

emosi mereka melalui media visual, 
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audio-visual, humor, game, perangkat 

multimedia, dan lain sebagainya. Hal ini 

melibatkan sebuah pengajaran interaktif 

dan menyeluruh sesuai prinsip bahwa 

pembelajaran haruslah menyenangkan. 

Contoh media edutainment seperti acara 

televisi, permainan yang ada di komputer 

atau video game, film, musik, website, 

perangkat multimedia, dan lain 

sebagainya. 

Chemo-edutainment adalah konsep 

pembelajaran kimia yang menarik dan 

menyenangkan, sehingga dapat 

memotivasi dan membuat siswa tertarik 

untuk mempelajari kimia yang salah 

satunya dapat diwujudkan melalui media 

pembelajaran (Priatmoko, 2012). 

Permainan berbasis komputer yang 

digunakan sebagai media pembelajaran 

dapat merupakan suatu multimedia. 

Permainan tersebut dapat dirancang dan 

dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai dengan berlandaskan 

prinsip-prinsip sebagai berikut (Mayer, 

2009): 

1. Prinsip- prinsip untuk mengurangi 

proses yang tidak relevan, terdiri dari: 

prinsip koherensi, prinsip sinyal, 

prinsip redudansi, prinsip kedekatan 

ruang, dan prinsip kesinambungan 

waktu. 

2. Prinsip-prinsip untuk mengelola 

proses yang penting, terdiri dari: 

prinsip segmentasi, prinsip pra-

latihan, dan prinsip modalitas. 

3. Prinsip-prinsip untuk mengembang-

kan proses lanjutan, terdiri dari: 

prinsip multimedia, prinsip 

personalisasi, prinsip suara, dan 

prinsip gambar. 

 
Materi sistem koloid 

Secara sepintas perbedaan antara 

suspensi (sering disebut campuran kasar) 

dengan larutan (sering disebut dengan 

larutan sejati) akan tampak jelas dari 

homogenitasnya, tetapi akan sulit 

dibedakan antara larutan dengan koloid 

atau antara koloid dengan suspensi. 

Koloid atau disebut juta dispersi 

koloid atau sistem koloid sebenarnya 

merupakan sistem dispersi dengan ukuran 

partikel yang lebih besar daripada larutan, 

tetapi lebih kecil daripada suspensi. 

Umumnya koloid mempunyai ukuran 

partikel antara 1 nm sampai dengan 100 

nm. Beberapa koloid tampak secara jelas 

fisi, misalnya santan, air, dan lem, tetapi 

beberapa koloid sepintas tampak seperti 

larutan, misalnya larutan kanji yang encer, 

agar-agar yang masih cair, dan air teh. 

Oleh karena ukuran partikelnya relatif 

kecil, sistem kolid tidak dapat diamati 

dengan mata telanjang., tetapi dapat 

diamati dengan mikroskop dengan tingkat 

pembesaran yang tinggi (mikroskop ultra). 

Berdasarkan jenis fasa terdispersi 

dan pendispersinya, sistem koloid 

dibedakan menjadi 8, yaitu sol, sol padat, 

emulsi, emulsi padat, busa, busa padat, 

aerosol cair, dan aerosol padat. Sistem 

koloid memiliki sifat-sifat seperti efek 

Tyndall, gerak Brown, adsorbsi, 

koagulasi, koloid pelindung, dan koloid 

liofil serta koloid liofob. Sistem koloid 

dapat dibuat melalui 2 cara, yaitu dengan 

cara dispersi dan kondensasi (Rahayu, 

dkk, 2017) 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

dan pengembangan (Research and 

Development) yang mengadopsi desain 

penelitian ADDIE. 

 

Gambar 1. Skema Desain Penelitian ADDIE 

(Sumber: Tegeh, dkk, 2014) 

Subjek uji coba dalam penelitian ini 

adalah siswa dan guru SMA Negeri 4 
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Kota Jambi. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif akan 

diolah dengan menggunakan teknik 

analisis Miles dan Huberman. Sedangkan, 

data kuantitatif diolah dengan skala Likert 

melalui perhitungan menggunakan rumus 

Riduwan (2013) sebagai berikut: 

K =
F

N x I x R
x 100% 

dengan: 

K= persentase jawaban 

F= jumlah keseluruhan jawaban responden 

N= skor tertinggi dalam angket 

I =  jumlah pertanyaan dalam angket 

R=  jumlah responden 

 

Berikut kriteria persentase penilaian 

siswa dan guru. 
Tabel 1. Kriteria Penilaian Responden 

Persentase Kriteria 

0%-20% 

21%-40% 

41%-60% 

61%-80% 

81%-100% 

Sangat tidak baik 

TidakBaik 

CukupBaik 

Baik 

SangatBaik 

(Sumber: Riduwan, 2013) 

 

HASIL PENGEMBANGAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian pengembangan 

ini berupa (1) sebuah CD pembelajaran 

berisikan Game Tebak Gambar Kimia 

pada materi sistem koloid yang dibuat 

dengan menggunakan software VBA 

Power Point, (2) penilaian desain 

pengembangan terhadap game tebak 

gambar kimia “sistem koloid” dilakukan 

oleh ahli media, ahli materi, dan ahli 

desain pembelajaran dengan 

menggunakan angket terbuka, (3) 

penilaian seluruh responden yang terdiri 

dari siswa dan guru terhadap game tebak 

gambar kimia “sistem koloid” dengan 

menyebarkan angket. Responden terdiri 

dari sembilan orang siswa-siswi kelas XII 

IPA SMAN 4 Kota Jambi dan 1 orang 

guru kimia yang mengajar di sekolah 

tersebut. (4) keterlaksaan penggunaan 

produk diamati oleh satu orang observer 

berdasarkan prosedur penggunaan produk 

tersebut. 

 

1. Penyajian hasil uji coba 

Pengembangan media pembelajaran 

berupa game tebak gambar pada materi 

sistem koloid pada penelitian ini 

menggunakan kerangka ADDIE yang 

terdiri dari 5 tahap, yaitu: analisis 

(Analysis), Desain (Design), 

Pengembangan (Development), 

Implementasi (Implementation), dan 

Evaluasi (Evaluation). 

 

a. Tahap analisis 

Pada tahap analisis, dilakukan 

wawancara guru dan penyebaran angket 

kepada 30 orang siswa kelas XI SMA 

Negeri 4 Kota Jambi. Hal tersebut 

bertujuan untuk memperoleh data terkait 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

siswa. Data yang diperoleh juga dasar 

dalam penentuan arah pengembangan 

yang akan dilakukan. Data yang diperoleh 

meliputi aspek kebutuhan, karakteristik 

siswa, materi, teknologi pendidikan, dan 

tujuan pembelajaran. 

Hasil penyebaran angket diperoleh 

bahwa sebanyak 73,3% siswa menyatakan 

bahwa kimia merupakan mata pelajaran 

yang sulit dipahami. Lebih lanjut, 

dikatakan oleh guru bahwa siswa masih 

kesulitan dalam memahami materi yang 

bersifat hapalan dan perhitungan. 

Khususnya materi bersifat hapalan, 

dikatakan sulit karena membuat siswa 

jenuh dan tidak termotivasi dalam 

pembelajaran. Salah satu contohnya 

adalah materi sistem koloid. Selain itu, 

diketahui juga kegiatan kokurikuler yang 

disering diberikan sebagai penunjang 

pembelajaran di kelas adalah pemberian 

tugas untuk mengerjakan soal-soal yang 

terdapat di buku paket yang digunakan. 

Hal tersebut diakui oleh 93,3% siswa 

sebagai kegiatan yang tidak mereka sukai. 

Sejalan dengan itu, guru mengatakan 
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bahwa memang kegiatan tersebut 

belumlah efektif menunjang pembelajaran 

di kelas dan berharap ada solusi terhadap 

permasalahan tersebut baik berwujud cara, 

metode atau model yang dapat 

menyajikan pembelajaran yang dapat 

membuat rileks dan mempermudah siswa 

dalam memahami materi pembelajaran 

yang sulit. Pembelajaran menggunakan 

game berbasis komputer sebagai kegiatan 

kokurikuler dapat menjadi salah satu 

solusi terhadap permasalahan tersebut. 

Diketahui dari hasil wawancara 

bahwa siswa memberikan respon yang 

baik dan terlihat lebih termotivasi dalam 

pembelajaran menggunakan media 

berbasis komputer. Sebanyak 83,3% siswa 

menyatakan juga suka bermain game di 

komputer/laptop. Didukung dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana ICT 

yang lengkap, maka seharusnya tidak 

terdapat kendala dalam penerapan 

pembelajaran menggunakan game 

berbasis komputer di sekolah. 

Pembelajaran menggunakan game 

komputer juga dapat dilakukan secara 

mandiri oleh siswa. Karena, dari hasil 

penyebaran angket diperoleh bahwa 100% 

siswa memiliki komputer/laptop. 

Materi sistem koloid dipilih sebagai 

materi yang akan dibelajarkan dalam 

game tebak gambar yang akan 

dikembangkan. Materi sistem koloid 

dipilih sebagai salah satu materi 

pembelajaran yang dapat membuat siswa 

menghapal dan merasakan jenuh saat 

mempelajarinya sebagaimana yang 

dikatakan oleh guru. 

 

b. Tahap desain 

Tahap desain terdiri dari penentuan 

jadwal, team, spesifikasi media dan 

struktur selanjutnya merancang flowchart 

dan storyboard.  

Selanjutnya berdasarkan flowchart  

tersebut kemudian dilakukan 

pengumpulan yang terdiri dari gambar-

gambar yang digunakan sebagai tebakan 

dan gambar serta video penjelas pada 

meteri sistem koloid, dan teks yang 

mendukung penjelasan materi sistem 

koloid pada game tebak gambar. Setelah 

pengumpulan bahan selesai dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah 

membuat storyboard yang akan digunakan 

dalam proses pengembangan. 

 

c. Tahap pengembangan 

Pengembangan adalah proses 

mewujudkan storyboard alias desain yang 

telah dibuat menjadi kenyataan.Adapun 

urutan isi pada produk game tebak gambar 

adalah menu utama yang terdiri dari 

kompetensi, cara main, main, quiz, dan 

keluar. 

Setelah produk awal dibuat, maka 

selanjutnya dilakukan validasi terhadap 

produk tersebut. Validasi dilakukan oleh 

tim ahli yang terdiri atas ahli media, ahli 

materi, dan ahli desain pembelajaran. 

Validasi oleh ahli media dan desain 

pembelajaran dilakukan oleh bapak Drs. 

Haryanto, M. Kes dengan tahap validasi 

berturut-turut sebanyak 3 dan 2 kali. 

Sedangkan, validasi oleh ahli materi 

dilakukan oleh bapak M. Haris Effendi, S. 

Pd., M. Si, Ph. D dengan tahap validasi 

sebanyak 3 kali. Secara keseluruhan 

produk awal direvisi terkait pemilihan dan 

penempatan gambar, video, dan suara 

yang tepat, penggunaan kata-kata yang 

baku dan sesuai EYD, penambahan tulisan 

tujuan pembelajaran, petunjuk permainan, 

kolom latihan sebelum mengisi jawaban, 

dan tingkat kesulitan game. Hasil validasi 

terakhir oleh ahli materi, media, dan 

desain pembelajaran diperoleh bahwa 

game sudah baik secara desain dan layak 

diujicobakan.  

Terakhir, dilakukan uji prosedur 

penggunaan produk yang dilakukan 

dengan memberikan kesempatan kepada 

beberapa orang siswa untuk menggunakan 

game dan peneliti melakukan observasi 

secara langsung. Hasil yang diperoleh 

bahwa masih terdapat kesulitan yang 
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dialami siswa dalam menjawab tebakan 

dikarenakan kursor yang menghilang 

sehingga pengguna tidak dapat mengklik 

tombol “Jawab”. Untuk mengatasi 

kesulitan tersebut peneliti menambahkan 

penjelasan pada petunjuk penggunaan 

agar pengguna dapat menggerakkan 

kursor secara aktif terlebih dahulu 

sebelum mengklik tombol “Jawab”. 

Berikut tampilan game tebak 

gambar kimia sistem koloid yang siap 

diimplementasikan. 

 

 
Gambar 2. Tampilan Menu 

 

 
Gambar 3. Tampilan Slide Kompetensi 

 

 
Gambar 4. Tampilan Slide Pertanyaan 

 

 
Gambar 5. Tampilan Slide Penjelasan 

 

 
Gambar 6. Tampilan Slide Kuis 

 

d. Tahap implementasi 

Game tebak gambar sistem koloid 

diujicobakan dalam skala kelompok kecil 

yang terdiri atas 9 orang siswa kelas XII 

IPA SMA Negeri 4 Kota Jambi. Siswa 

diberikan kesempatan untuk 

menggunakan game yang sudagh 

dikembangkan. Kemudian, setelah itu 

siswa diberikan angket respon dan 

diwawancarai (beberapa orang). Selain 

itu, peneliti juga memintai guru untuk 

memberikan penilaiannya. 

 

e. Tahap evaluasi 

Evaluasi dapat dilakukan disetiap 

tahap pengembangan. Evaluasi terakhir ini 

untuk mengetahui tanggapan responden 

terhadap penggunaan game tebak gambar 

kimia sistem koloid yang telah dinyatakan 

layak oleh ahli. Evaluasi ini merupakan 

evaluasi formatif, karena tujuannya untuk 

kebutuhan revisi. 

 

2. Analisis data 

Data yang dianalisis dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh 
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dari pengisian angket respon dan 

komentar siswa pada uji coba kelompok 

kecil, dan dari pengisian angket penilaian 

oleh guru terhadap game tebak gambar 

kimia sistem koloid. 

 

a. Angket respon siswa 

Teknik analisis menggunakan 

rumus: 

Persentase jawaban =
F

N x I x R
× 100% 

Berpedoman pada hal tersebut, jumlah 

skor jawaban responden (F) adalah 611, 

skor tertinggi dalam angket (N) adalah 5, 

jumlah pertanyaan dalam angket (I) 

adalah 15, dan jumlah responden (R) 

sebanyak 9 orang, maka persentasenya 

adalah: 
611

5 x 15 x 9
× 100% = 90,5% 

Skor 90,5% dikategorikan sangat baik, 

maka produk yang dikembangkan oleh 

penulis dapat dikategorikan sangat 

menarik dilihat dari respon siswa terhadap 

media yang mereka gunakan sangat baik. 

 

b. Analisis  data komentar siswa 

Peneliti menganalisis data dari 

komentar siswa yang juga terdapat pada 

angket respon. Data ini dianalisis dengan 

menggunakan model Miles dan 

Huberman.Data komentar siswa yang 

telah dikumpulkan dari 9 orang siswa ini 

(data collection) selanjutnya di reduksi 

(data reduction).Hal ini mencakup 

kegiatan mengihtiarkan hasil 

pengumpulan data selengkap mungkin dan 

memilahnya kedalam satuan konsep 

tertentu, kategori tertentu atau tema 

tertentu. Hasil yang diperoleh: 

Pertanyaan 1 : Apakah mudah bagi anda 

menggunakan game tebak 

gambarkimia pada materi 

sistem koloid? 

Tema : Semua siswa mengatakan 

mudah menggunakan media, 

akan tetapi ada beberapa 

siswa yang kesulitan dalam 

mengklik jawaban 

Pertanyaan 2 :Apakah anda merasa senang 

belajar dengana 

menggunakan game tebak 

gambar kimia ini?  

Tema : Semua siswa menyatakan 

senang dalam menggunakn 

media game tebak gambar 

pada materi sistem koloid 

Pertanyaan 3 : Setelah menggunakan game 

tebak gambar ini, apakah 

anda menjadi lebih paham 

terhadap materi yang 

disampaikan? 

Tema :Semua siswa  menyatakan 

menjadi lebih paham. 

Anggapan siswa yang didapat dari 

komentar siswa terhadap media game 

tebak gambar ini yaitu media menarik dan 

dapat membantu siswa dalam proses 

belajar, siswa merasa senang serta 

menjadi lebih paham dengan materi yang 

disampaikan. 

 

c. Angket penilaian guru 

Berpedoman pada rumus yang sama 

dengan perhitungan angket respon siswa, 

jumlah skor jawaban responden (F) adalah 

67, skor tertinggi dalam angket (N) adalah 

5, jumlah pertanyaan dalam angket (I) 

adalah 14, dan jumlah responden (R) 

sebanyak 1 orang, maka persentasenya 

adalah: 
67

5 x 14 x 1
× 100% = 95,7% 

Perolehan data diatas menunjukkan 

bahwa media pembelajaran dikategorikan 

“sangat baik” dengan persentase 95,7%. 

Berdasarkan hasil persentasi yang 

diperoleh dan melihat data-data yang 

diperoleh, maka produk yang 

dikembangkan oleh pengembang dapat 

dikatakan sangat menarik serta tanggapan 

peserta didik terhadap bahan ajar media 

yang ditampilkan sangat baik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian 

pengembangan yang dilakukan penulis 
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tentang Pengembangan Game Tebak 

Gambar Kimia Berbasis Komputer 

sebagai Media Chemo-Edutainment pada 

Materi Sistem Koloid, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan game tebak gambar 

kimia sebagai media pembelajaran 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

desain penelitian ADDIE, yang terdiri 

dari 5 tahapan yaitu: analisis, desain, 

pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi. 

2. Uji coba kelompok kecil yang 

dilakukan terhadap 9 orang siswa kelas 

XII SMA Negeri 4 Kota Jambi 

diperoleh respon siswa dalam 

persentase 90,5% (sangat baik) dan 

respon guru diperoleh persentase 

95,7% (sangat baik). 
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