
 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Belajar 

Belajar merupakan suatu proses. Manusia dapat mengembangkan potensi-potensi 

yang dimilikinya dengan belajar. Tanpa belajar, manusia tentu tidak dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena semua aktivitas keseharian manusia 

membutuhkan ilmu yang hanya bisa didapat dengan belajar. 

 

Banyak teori yang menerangkan tentang pengertian belajar. Winkel dalam 

Darsono (2000:4) menjelaskan,  

Belajar sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Teori ini 

menekankan bahwa dalam belajar harus ada perubahan. 

 

Daryanto (2010:2) menjelaskan,  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi pada seseorang banyak sekali baik 

sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam 

diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. 

 

Budiarjo (2008:6) menjelaskan, 

Melalui keterampilan belajar, Anda memiliki kemampuan menetapkan 

langkah-langkah yang akan anda lalui sewaktu Anda memasuki aktivitas 

belajar. Misalnya sewaktu akan menghafal sebuah definisi, Anda tahu 

langkah pertama yang harus Anda lakukan sebelum menghafal.  
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B. Media 

 

 

Menurut Sadiman dkk (2011:7), 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi.  

 

Kemudian Arsyad (2011: 3) menyatakan bahwa media adalah alat-alat grafis, 

fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal.  

 

Heinich dalam Susilana dan Riyana (2007: 6) menjelaskan, 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber 

pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Heinich 

mencontohkan media ini dapat berupa film, televisi, diagram, bahan tercetak 

(printed material), komputer, dan instruktur. Contoh media tersebut dapat 

dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen dalam Proses Komunikasi Menurut Asyhar (2011: 5) 
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Menurut Kempt dalam Asyhar (2011: 5), 

Pesan yang masih berada pada pikiran (mind) pembicara tidak akan sampai 

ke penerima pesan apabila tidak dibantu dengan sebuah media perantara. 

Selain media, pesan akan sampai ke si penerima pesan apabila terjadi 

proses pengkodean (encoding) pesan tersebut. 

 

Jadi, sebelum sampai kepada penerima informasi, pesan tersebut harus dikodekan 

terlebih dahulu melalui simbol verbal atau nonverbal. Setelah pesan itu diartikan 

oleh penerima pesan, barulah penerima pesan memberikan respon (umpan balik) 

kepada pengirim pesan. Di sinilah terjadi komunikasi efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Komunikasi Menurut Kempt dalam Asyhar (2011: 5) 

 

C. Permainan Edukatif 

Pembelajaran menggunakan permainan atau melakukan permainan edukatif dalam 

proses pembelajaran akan lebih menarik, siswa akan lebih aktif, siswa akan saling 

berkompetisi dalam permainan, dan siswa senang saat belajar. Sudono (2000:7) 

menyatakan bahwa alat permainan adalah alat yang digunakan oleh anak untuk 

memenuhi naluri bermainnya dan memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar 

pasang, mengelompokan, memadukan, mecari padanannya, merangkai, 
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membentuk, mengetok, menyempurnakan suatu desain, atau menyusun sesuai 

bentuk utuhnya. 

 

Yusuf dan Aulia (2011:18) menjelaskan, 

Media permainan edukatif, produktif, dan menyenangkan adalah semua alat 

permainan yang bersifat mendidik atau digunakan dalam pembelajaran, 

menghasilkan nilai lebih bagi penggunanya, dan membuat senang ketika 

menggunakannya. 

 

 

Suyatno (2005:14) menyatakan bahwa ada dua jenis permainan dalam 

pembelajaran. Permainan pertama, mengarahkan pendidikan dengan tujuan 

tertentu. Misalnya, permainan anagram yang digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan anak terhadap perbedaan huruf. Permainan kedua adalah jenis 

permainan yang digunakan dalam proses belajar dan semata-mata sebagai 

”permainan murni”, disebut juga dengan ”pemecah kebekuan” (ice Breaker) atau 

”pembangkit semangat” (energizer). Permainan tersebut bukan untuk membahas 

suatu topik tertentu, tetapi hanya untuk menghidupkan suasana, misalnya ketika 

peserta tampak lelah, ngantuk, atau bosan. Selain itu Sadiman dkk (2011:75) 

berpendapat bahwa yang disebut permainan (games) adalah setiap kontes antara 

para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan 

tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula. 

 

D. Manfaat Belajar Sambil Bermain 

 

Belajar sambil bermain berbeda dengan bermain sambil belajar, perbedaannya ada 

pada fokus dari kegiatan itu. Saat belajar sambil bermain, kegiatan utamanya atau 

tujuan utamanya adalah belajar. Belajar sambil bermain memiliki banyak manfaat, 

Sudono (2000:1) menyatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang 
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dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian 

atau memberikan informasi, memberikan kesenangan, atau siswa 

mengembangkan imajinasi anak. Kemudian menurut Plato dalam Tedjasaputra 

(2008:1) menyatakan bahwa anak-anak akan lebih mudah memahami aritmatika 

dengan cara membagikan apel kepada anak-anak. Juga melalui pemberian alat 

miniatur balok-balok kepada anak usia tiga tahun pada akhirnya akan 

mengantarkan anak tersebut menjadi seorang ahli bangunan.  

 

Selain itu Yusuf dan Aulia (2011:16) menyatakan bahwa permainan belajar, jika 

digunakan dengan bijaksana dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut: 

1. Menyingkirkan keseriusan yang menghambat 

Keseriusan tidak selamanya menjadi faktor pendukung, ada keseriusan yang 

justru menghambat pembelajaran. Namun, jangan sampai tidak ada sama 

sekali keseriusan dalam belajar. Harus ada keseimbangan antara suasana 

menyenangkan dan keseriusan. Keseriusan yang menghambat misalnya 

keseriusan yang disebabkan oleh ketakutan yang berlebihan 

2. Menghilangkan stres dalam lingkungan belajar 

Stres dalam belajar sangat mudah terjadi. Salah satunya disebabkan perolehan 

nilai yang kurang memuaskan, hukuman yang dijalani karena melakukan 

kesalahan, atau ketidakmampuan menerima pelajaran. Banyak hal-hal kecil 

yang dengan mudah menyebabkan terjadinya stres dalam belajar dan itu harus 

dihilangkan. 

3. Mengajak orang terlibat penuh 

Belajar dengan bermain membuat anak bergerak dan merasakan hal yang 

sedang dipelajari. Ketika belajar, siswa melakukan gerak tangan, badan, dan 
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kaki yang diiringi dengan gerak pikiran. Dengan permainan, anak benar-benar 

terlibat penuh dalam proses belajar. 

4. Meningkatkan proses belajar 

Jika bersemangat dalam bermain, anak akan termotivasi untuk mengikuti 

proses belajar. Dengan begitu, siswa semakin tertantang untuk mengikuti 

kembali proses belajar tersebut di lain waktu. 

5. Membangun kreativitas diri 

Bermain memerlukan sebuah trik untuk menjadi seorang pemenang. Tentu hal 

ini membutuhkan kreativitas yang tinggi. Dengan bermain, anak tidak terasa 

lelah terbangun kemampuan kreativitasnya. 

6. Mencapai tujuan dengan ketidaksadaran 

Ketika bermain, anak merasakan keasyikan dengan permainannya. Anak akan 

mencari cara untuk bisa menjadi pemenang. Pada keadaan ini, unsur materi 

belajar yang telah di masukkan dalam permainan masuk tanpa disadari. Tidak 

terasa anak telah bisa. 

7. Meraih makna belajar melalui pengalaman 

Anak akan merasakan dan mengenang pengalaman ini dalam hidupnya. Suatu 

saat ketika ditanya materi yang telah dipelajari, anak akan mampu 

mengingatnya kembali karena kebermaknaan proses belajar yang 

dilakukannya. 

8. Memfokuskan siswa sebagai subjek belajar 

Anak akan semakin fokus dengan materi yang dimasukkan ke dalam 

permainan. Hal ini disebabkan oleh rasa tertantang, motivasi, dan semangat 

yang tinggi. Suatu pembelajaran akan lebih menarik jika disajikan dalam 
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keadaan santai dan menyenangkan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan 

rasa malas dan bosam, guru atau orang tua harus mampu mengemas 

pembelajaran sebaik mungkin. Agar pembelajaran berlangsung tanpa 

ketegangan, perlu adanya suatu media yang mampu menyuguhkan materi 

dengan menyenangkan. Salah satu media tersebut adalah media permainan. 

 

Kemudian Sadiman dkk (2011:78-80) menyatakan bahwa sebagai media 

pendidikan, permainan mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut ini. 

1. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan sesuatu 

yang menghibur. Permainan menjadi menarik sebab di dalamnya ada unsur 

kompetisi, ada keragu-raguan karena kita tak tahu sebelumnya siapa yang 

bakal menang dan kalah. 

2. Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. 

Seperti kita ketahui, belajar yang baik adalah belajar yang aktif. Permainan 

mempunyai kemampuan untuk melibatkan siswa dalam proses belajar secara 

aktif. Dalam kegiatan belajar yang menggunakan permainan, peranan guru 

atau tutor tidak kelihatan tetapi interaksi antar siswa atau warga belajar 

menjadi lebih menonjol. Di sini setiap siswa/warga belajar menjadi sumber 

belajar bagi sesamanya. Seringkali masalah-masalah yang mereka hadapi 

mereka pecahkan sendiri terlebih dahulu. Bila mereka tidak bisa baru 

menanyakan kepada guru/tutor. Karena interaksi seperti ini mereka jadi 

mengetahui kekuatan masing-masing dan dapat memanfaatkannya. Guru dan 

tutor dapat benar-benar berperan sebagai fasilitator proses belajar di kelompok 

belajar. 
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3. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung. Umpan balik yang 

secepatnya atas apa yang kita lakukan akan memungkinkan proses belajar jadi 

lebih efektif. Umpan balik tersebut akan memberitahukan apakah yang kita 

lakukan tersebut benar, salah, menguntungkan, atau merugikan. Bila 

memberikan hasil positif tindakan tersebut/serupa bisa dilakukan namun bila 

hasilnya negatif tentu saja patut dihindari. Setiap siswa atau warga belajar 

tidak hanya belajar dari pengalamannya sendiri tetapi juga dari pengalaman 

orang lain. 

4. Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peran-peran ke 

dalam situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat. Keterampilan yang 

dipelajari lewat permainan jauh lebih mudah untuk diterapkan ke dalam 

kehidupan nyata sehari-hari daripada keterampilan-keterampilan yang 

diperoleh lewat penyampaian pelajaran secara biasa. Hal ini disebabkan oleh 

uraian dibawah ini, 

a. Permainan memberi kesempatan kepada siswa dan warga belajar untuk 

mempraktikan tingkah laku yang nyata, tidak hanya mendiskusikannya. 

b. Tidak sulitnya mengaitkan permainan ke situasi setempat membuat 

pengalihan dari apa yang telah dipraktikkan di situ ke kehidupan nyata 

lebih gambang. 

5. Permainan bersifat luwes. Salah satu sifat permainan yang menonjol adalah 

keluwesannya. Permainan dapat dipakai untukberbagai tujuan pendidikan 

dengan mengubah sedikit-sedikit alat, aturan maupun persoalannya.  

6. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. Membuat permainan 

yang baik tidak memerlukan seorang ahli. Guru/tutor ataupun sisiwa/warga 
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belajar sendiri dapat membuatnya. Bahan-bahannya pun tidak tidak perlu 

mahal-mahal, bahan-bahan bekas pun dapat dipakai. Malahan banyak 

permainan yang tidak memerlukan peralatan sama sekali. Mahalnya bahan 

atau biaya membuat permainan bukanlah ukuran baik jeleknya suatu 

permainan. 

 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan 

edukatif memiliki banyak manfaat jika dipergunakan dalam pembelajaran. 

Permainan edukatif yang akan dikembangkan ini diharapkan dapat membuat 

siswa aktif dalam belajar, siswa belajar dengan saling berinteraksi, membuat 

siswa fokus dalam belajar, belajar dengan menarik dan bersaing untuk jadi yang 

terbaik dalam permainan, membuat siswa yang lebih pintar dibandingkan siswa 

lainnya untuk dapat menjadi tutor dalam belajar, dan siswa dapat belajar dengan 

menyenangkan. Selanjutnya adalah mengkonsep sebuah media permainan 

edukatif yang sesuai dengan bidang studi tertentu dan membuat pemainnya dapat 

berpikir kritis, logis, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.Hal 

ini disebabkan oleh rasa tertantang, motivasi, dan semangat yang tinggi untuk 

berkompetisi.  

 

E. Fase-Fase Kegiatan Inti dalam Pembelajaran 

 

Kegiatan inti dalam pembelajaran memiliki beberapa fase yaitu ekplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Setiap fase memiliki perbedaan dalam kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan. Kemendiknas (2007:15-18) menjelaskan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. 
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1. Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

1.1. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, 

1.2. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari,  

1.3. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai, 

1.4. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

1. Kegiatan Inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi.  

2.1  Eksplorasi  

  Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

2.1.1. melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan  

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber, 



 

 

15 

2.1.2. menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain, 

2.1.3. memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, 

2.1.4. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, dan 

2.1.5. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan.  

2.2  Elaborasi  

 Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

2.2.1. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentuyang bermakna, 

2.2.2. memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis, 

2.2.3. memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, 

2.2.4. memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif, 

2.2.5. memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar, 

2.2.6. memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok, 
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2.2.7. memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok, 

2.2.8. memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan, 

2.2.9. memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

2.3. Konfirmasi  

  Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

2.3.1. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

2.3.2. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

2.3.3. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

2.3.4. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

2.3.4.1. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 

benar, 

2.3.4.2. membantu menyelesaikan masalah, 

2.3.4.3. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi, 

2.3.4.4. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, 
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2.3.4.5. memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang 

atau belum berpartisipasi aktif.  

3.  Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru: 

3.1 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/ 

simpulan pelajaran; 

3.2 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

3.3 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3.4 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; 

3.5 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

Permainan edukatif cocok digunakan pada fase konfirmasi. Karena dapat 

digunakan sebagai sarana mempelajari kembali materi yang telah mereka pelajari 

pada fase elaborasi. Selain itu juga, permainan edukatif memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berinteraksi dan saling mengoreksi satu sama lain. 

 

F. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan apa saja yang digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan materi kepada siswa. Terdapat berbagai pendapat mengenai 

definisi media pembelajaran, 
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Menurut Arsyad (2011:4-5) 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

 

 

Menurut Asyhar (2011: 7), 

Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

 

Menurut Susilana dan Riyana (2007: 6), 

Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang 

dibawanya (message/software). Dengan begitu, media pembelajaran 

memerlukan peralatan untuk menyajikan, namun yang terpenting bukanlah 

peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan oleh 

media tersebut. 

 

 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran diguakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran, penggunaan media secara kreatif akan memperbesar 

kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, mendapatkan pengalaman 

baru, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan keterampilan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

 

Pembelajaran yang efektif perlu direncanakan dengan baik. Media pembelajaran 

yang digunakan dalam proses pembelajaran juga disesuaikan dengan berbagai hal 

yang mempengaruhi kegunaan media pembelajaran tersebut. Arsyad (2000:75-

77), mengembangkan bentuk matriks pemilihan media didasarkan pada sifat tugas 

pembelajaran seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Pemilihan Media Menurut Sifat Tugas, Respon, dan Konteks  
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SIFAT TUGAS                             
*Menghafal v v     v     v   v v   v   

*Memerlukan prosedur 
fisik 

v v v v v v v v v v v v v v 

*Memerlukan 

penerapan prinsip-

prinsip 
v v 

                        

v v v   v   v v v v   v 

                        

*Pemahaman konsep-

konsep dan hubungan-

hubungan  

                            

v v v v v   v   v v v v v   

                            

*Memerlukan pemikiran 

tingkat lebih lanjut 

                            

v v v v     v   v v v v v   

                            

RESPON                             

*Memerlukan respon 

lisan 
v         v   v v   v   v v 

                            

*Memerlukan peralatan 

teknis 
v v v v v v v 

  
v v v v v v 

  

*Suara penting untuk 

mempelajari/ menguasai 
tugas 

                            

v         v v v v v v v v   

                            
KONTEKS 
PEMBELAJARAN 

              *Memerlukan revisi dan 

update 
v v v v v v v               

                            

*Kelompok besar (≥50) v v v v v v   v v         v 
 

*Kelompok sedang (10-
50) 

                            

v v v v v v v v v         v 
 

*Kelompok kecil (2-10) v v v v v v v v v v v v     
 

*Latihan/ tutor 

perorangan 

                            

v v v v v v v v v v v v     
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G. Evaluasi Media Pembelajaran 

Kekuatan dan kelemahan dari media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru 

biasanya dapat diketahui dengan jelas setelah program tersebut dilaksanakan di 

kelas dan dievaluasi dengan seksama. Hasil yang diperoleh dari evaluasi akan 

memberi petunjuk kepada guru tentang bagian-bagian mana dari media 

pembelajaran tersebut yang sudah baik dan mana pula yang belum baik sehingga 

belum dapat mencapai tujuan dari pengembanagan media pembelajaran yang 

diharapkan yang dalam hal ini terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran 

yang telah disusun. Atas dasar evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan, baik pada media tersebut sedang digunakan maupun 

setelah media tersebut digunakan. Perbaikan yang dilakukan setelah media ini 

selesai digunakan akan berguna untuk keperluan penyempurnaan media pada 

kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

Terkait dengan uraian tersebut, evaluasi media yang dilaksanakan pada dasarnya 

difokuskan kepada beberapa tujuan, yaitu: 

1. Memilih media pendidikan yang akan dipergunakan untuk kelas 

2. Untuk melihat prosedur/mekanisasi penggunaan suatu alat. 

3. Untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan alat tersebut telah tercapai. 

4. Menilai kemampuan guru menggunakan media pendidikan. 

5. Memberikan informasi untuk kepentingan administrasi. 

6. Untuk memperbaiki alat media itu sendiri. 

Media pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran sangat beragam 

bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah untuk memenuhinya 
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atau jika guru yang membuatnya, maka akan sangat tergantung pula pada 

kemampuan dan keahlian guru dalam pembuatannnya. Keragaman tersebut akan 

berimplikasi pada berbagai jenis evaluasi untuk menentukan efisiensi dan 

efektivitas media pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran 

yang bermutu. Apabila dikaitkan dengan tujuan evaluasi sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, maka ada berbagai jenis evaluasi terhadap media 

pembelajaran. Berdasarkan objek yang dievaluasi, maka evaluasi media 

pembelajaran akan terkait dengan evaluasi fungsi media, evaluasi penggunaan 

media oleh guru, dan evaluasi pengelolaan/administrasi media. 

Berdasarkan prosesnya evaluasi media ini terdiri atas evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah proses yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data tentang efektivitas dan efesiensi bahan-bahan pembelajaran 

(termasuk kedalamnya media) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data-

data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang 

bersangkutan agar lebih efektif dan efesien. 

Tahapan evaluasi media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi Satu Lawan Satu 

Evaluasi media tahap satu lawan satu yang disebut dengan istilah one to one 

evaluation, dilaksanakan dengan memilih dua orang atau lebih siswa yang 

dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat. Sajikan media 

tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu anda desain untuk 

belajar  mandiri biarkan mereka mempelajarinya kemudian anda 

mengamatinya. Kedua orang yang anda pilih tersebut hendaknya satu orang 

dari populasi target yang kemampuan umumnya sedikit di bawah rata-rata 
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dan satu orang lain di atas rata-rata. Secara sederhana langkah evaluasi media 

”Satu Lawan Satu” dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Langkah Evaluasi Media Satu Lawan Satu. 

 

Jumlah dua orang untuk kegiatan ini adalah jumlah minimal. Setelah selesai, 

Anda bisa mencobakannya kepada beberapa orang siswa yang lain dengan 

prosedur yang sama. Anda dapat juga mencobakannya kepada ahli bidang 

studi (context expert). Mereka seringkali memberikan umpan balik yang 

bermanfaat. Atas dasar data dan informasi dari kegiatan-kegiatan tersebut di 

atas, akhirnya revisi dilakukan. 

2. Evaluasi lapangan 

Evaluasi lapangan atau field evaluation adalah tahap akhir dari evaluasi 

formatif yang perlu anda lakukan. Usahakan memperoleh situasi yang semirip 

mungkin dengan situasi sebenarnya. Setelah melalui evaluasi satu lawan satu, 

tentulah media yang kita buat sudah mendekati kesempurnaannya. Namun 

Mulai 

Pemberian 

penjelasan 

kepada 
siswa 

Lakukan 

pretest 

Sajikan media 

untuk dinilai 

siswa 

 

Berikan 

soal posttest 

Analisis 

informasi 

terkumpul 

Revisi 

media 
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dengan itu masih harus dibuktikan. Lewat evaluasi lapangan inilah kebolehan 

media yang kita buat diuji.  

Pilih sekitar 30 siswa  dengan berbagai karakteristik (tingkat kepandaian, 

kelas, latar belakang jenis kelamin, usia, kemajuan belajar dan sebagainya) 

sesuai dengan karakteristik populasi sasaran. Demikianlah, dengan kedua 

tahap evaluasi tersebut dapatlah dipastikan kebenaran efektifitas dan efesiensi 

media yang kita kembangkan. 

 

H.  Hukum Gravitasi Newton 
 

Materi hukum gravitasi Newton yang dipelajari untuk siswa SMA membahas 

mengenai hukum gravitasi universal yang dikemukakan oleh Newton, juga 

membahas mengenai keteraturan gerak planet dalam tata surya dan hukum Kepler. 

Terkadang, sebagian siswa kesulitan untuk membayangkan gaya antar planet 

dalam tata surya dan keteraturan gerak planet. Kedua hal ini akan teratasi dengan 

menampilkan simulasi gerak planet dalam tata surya atau gambar-gambar yang 

berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Selain itu perlu adanya konfirmasi 

konsep-konsep dan perhitungan-perhitungan matematis mengenai gaya gravitasi, 

percepatan gravitasi, hukum Kepler, dan juga aplikasi gaya gravitasi Newton. 

Permainan edukatif dengan dilengkapi gambar-gambar mengenai hukum gravitasi 

newton dan kartu soal yang ditujukan sebagai konfirmasi dari materi yang 

diajarkan cocok dijadikan salah satu media pembelajaran saat kegiatan konfirmasi 

dalam pembelajaran mengenai materi hukum Gravitasi Newton.  

 

Materi Hukum Gravitasi Newton cocok untuk dikemas dalam sebuah permainan 

edukatif yang digunakan pada fase konfirmasi, karena siswa dapat terbantu untuk  
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………………………….(1) 

membayangkan benda-benda angkasa dan hal-hal yang berhubungan dengan 

hukum gravitasi Newton dengan gambar-gambar yang tertera pada papan 

permainan. Selain itu, siswa juga dapat aktif dalam belajar, siswa belajar dengan 

saling berinteraksi, membuat siswa fokus dalam belajar, belajar dengan bersaing 

untuk jadi yang terbaik dalam permainan, membuat siswa yang lebih pintar 

dibandingkan siswa lainnya untuk dapat menjadi tutor dalam belajar, dan siswa 

dapat belajar dengan menyenangkan. Selanjutnya dengan soal-soal yang ada pada 

permainan edukatif siswa juga akan mempelajari kembali mengenai konsep-

konsep hukum gravitasi Newton dan terampil mengerjakan soal-soal mengenai 

hukum gravitasi Newton. 

 

Giancoli (2001:147-148) menjelaskan bahwa Newton maju satu langkah lagi 

dalam analisisnya mengenai gravitasi. Dalam penelitiannya tentang orbit-orbit 

planet, ia menyimpulkan bahwa dibutuhkan gaya untuk mempertahankan planet-

planet itu di orbit masing-masing di sekeliling Matahari. Hal ini membuatnya 

percaya bahwa pasti juga ada gaya gravitasi yang bekerja antara Matahari dan 

planet-planet tersebut untuk tetap berada di orbit masing-masing. Dan jika 

gravitasi bekerja di antara benda-benda ini, mengapa tidak bekerja di antara 

semua benda? Dengan demikian ia mengusulkan hukum gravitasi universal-nya 

yang terkenal, yang bisa kita nyatakan sebagai berikut 

Semua partikel di dunia ini menarik semua partikel lain dengan gaya yang 

berbanding lurus dengan hasil kali massa partikel-partikel dan berbanding 

terbalik dengan kuadrat jarak di antaranya. Gaya ini bekerja sepanjang garis 

yang menghubungkan kedua partikel itu. 

 

Besar gaya gravitasi dapat dituliskan sebagai 

 

F = G 
m1m2

r2
, 
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……………………………….(2) 

……………………………….(3) 

dengan m1 dan m2 adalah massa kedua partikel, r, adalah jarak antaranya dan G 

adalah konstanta universal yang harus diukur secara eksperimen dan mempunyai 

nilai numerik yang sama untuk semua benda.  

 

Sub materi gaya gravitasi Newton memerlukan konfirmasi mengenai gerak 

revolusi planet, gerak bumi dan bulan, selain itu juga mengenai perilaku tarik-

menarik antar benda bermassa dalam suatu hukum universal gravitasi Newton. 

Pada papan permainan edukatif dapat ditampilkan gambar dua buah benda yang 

mengalami gaya tarik-menarik beserta penjelasannya agar saat melihatnya siswa 

langsung mengingat mengenai materi hukum gravitasi Newton. Papan permainan 

edukatif juga mencantumkan rumus gaya gravitasi Newton agar siswa sering 

melihat dan membacanya saat bermain sehingga secara tidak langsung siswa akan 

hafal.     

 

Giancoli (2001:150-151) menjelaskan bahwa gaya gravitasi yang disebabkan oleh 

Bumi ini merupakan berat benda, yang telah kita tuliskan sebagai mg. dengan 

demikian, 

mg = G
mmE

rE
2

 

Berarti  

g = G
mmE

rE
2

 

Berarti, percepatan gravitasi pada permukaan Bumi, g, ditentukan oleh mE dan rE. 

 

Ketika memperhitungkan berat benda-benda pada permukaan Bumi, kita dapat 

melanjutkan dengan menggunakan mg saja. Jika kita ingin menghitung gaya 

gravitasi pada sebuah benda yang berada pada jarak tertentu dari Bumi, atau gaya 
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yang disebabkan oleh benda luar angkasa lainnya, misalnya yang diberikan oleh 

Bulan atau sebuah planet, kita dapat menghitung nilai efektif g dari Persamaan 3, 

dengan menggantikan rE(dan mE) dengan jarak (dan massa) yang tepat, atau kita 

bisa menggunakan Persamaan 2 secara langsung. 

 

Sub materi percepatan gravitasi memerlukan konfirmasi mengenai besaran-

besaran yang berhubungan dengan percepatan gravitasi dan membandingkan 

percepatan gravitasi gravitasi pada kedudukan yang berbeda. Pada papan 

permainan edukatif dapat ditampilkan gambar beberapa buah apel jatuh dan bulu 

dan batu yang dijatuhkan pada ruang berisi udara dan ruang hampa udara. Papan 

permainan edukatif juga mencantumkan rumus percepatan gravitasi agar siswa 

sering melihat dan membacanya saat bermain sehingga secara tidak langsung 

siswa akan hafal. 

 

Giancoli (2001:156-157) menjelaskan bahwa lebih dari setengah abad sebelum 

Newton mengajukan ketiga hukumnya tentang gerak dan hukum gravitasi 

universalnya, ahli astronomi Jerman Johannes Kepler (1571-1630) telah 

menghasilkan sejumlah karya astronomi di mana kita bisa mendapatkan 

penjelasan rinci mengenai gerak planet di sekitar matahari. Karya kepler sebagian 

dihasilkan dari tahun-tahun yang ia habiskan untuk mempelajari data yang 

dikumpulkan oleh Tycho Brahe (1546-1601) mengenai posisi planet-planet dalam 

geraknya di luar angkasa. Di antara hasil karya Kepler terdapat tiga penemuan 

yang sekarang kita sebut sebagai Hukum Kepler mengenai gerak planet. Hukum-

hukum tersebut dirangkum sebagai berikut, 
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………………………….(4) 

………………………….(5) 

1. Hukum kepler pertama: Lintasan setiap planet mengelilingi Matahari 

merupakan sebuah elips dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya. 

2. Hukum Kepler kedua: setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis 

khayal yang ditarik dari Matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan 

luas yang sama dalam waktu yang sama. 

3. Hukum Kepler ketiga: perbandingan kuadrat periode (waktu yang dibutuhkan 

untuk satu putaran mengelilingi Matahari) dua planet yang mengitari Matahari 

sama dengan perbandingan pangkat tiga jarak rata-rata planet tersebut dari 

Matahari. Dengan demikian, jika T1 dan T2 menyatakan periode dua planat, 

dan r1 dan r2 menyatakan jarak rata-rata mereka dari Matahari, maka 

 
𝑇1

𝑇2
 

2

=  
𝑟1

𝑟2
 

3

 

Kita dapat menuliskannya kembali menjadi  

r1
3

T1
2

=
r2

3

T2
2
 

yang berarti bahwa r
3
/T

2
 harus sama untuk setiap planet. 

 

Menampilkan gambar-gambar mengenai hukum I, II, dan III Kepler pada papan 

permainan edukatif akan membantu siswa untuk mengingat kembali materi 

hukum Kepler yang telah mereka pelajari sebelumnya. Ditambah dengan soal-soal 

untuk membantu siswa mempelajari kembali materi hukum Kepler dan juga 

aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari.  

 

I. Kerangka Berpikir 

 

Permainan edukatif dapat melibatkan siswa dalam proses belajar aktif, belajar  
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dengan gembira, dan menambah motivasi siswa dalam mempelajari materi.  

Analisis kebutuhan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa siswa 

membutuhkan belajar fisika dengan aktif dan menyenangkan dan perlu adanya 

suatu media yang dapat membuat pelajaran fisika dapat belajar dengan aktif dan 

menyenangkan. Fase konfirmasi kegiatan inti pembelajaran dilakukan dengan 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari atau berlatih mengerjakan 

beberapa soal-soal latihan. Penggunaan Permainan edukatif pada fase konfirmasi 

memungkinkan siswa untuk mempelajari kembali materi, lalu dengan tambahan 

beberapa soal-soal latihan mengenai materi yang dipelajari akan membantu siswa 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

 

Kemudian, tipe permainan papan (Board game) memungkinkan untuk membuat 

siswa mempelajari kembali materi dan berlatih mengerjakan soal-soal. Permainan 

papan juga dimainkan secara berkelompok sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi antar pemain dan juga kegiatan belajar bersama oleh siswa yang 

memainkan. Gambar-gambar yang berkaitan dengan materi hukum gravitasi 

Newton dapat ditampilkan pada papan permainan, sehingga saat siswa bermain 

mereka melihat gambar-gambar tersebut dan membantu siswa untuk mengingat 

kembali materi dari gambar-gambar yang ditampilkan. Materi hukum gravitasi 

Newton disajikan juga dalam soal-soal latihan. Siswa mengerjakan soal-soal 

tersebut dengan membaca kembali buku catatan mereka dan ada salah satu siswa 

dalam kelompok permainan yang bertugas untuk mengkoreksi jawaban. 

 

Permainan edukatif juga haruslah mudah digunakan dengan aturan permainan 

yang memudahkan pengguna. Selain itu, permainan edukatif harus menarik agar 
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pengguna tertarik memainkan permainan dan tidak mudah bosan, sehingga materi 

pembelajaran yang terkandung di dalam permainan edukatif dapat diserap dengan 

baik.  

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 


