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太宰も言ってる、“何もしない先から僕はダメだと決めつけてしまうの

は、それは怠惰だ”。 
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shimau no wa, sore wa taidada”. 
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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN ROLE PLAYING GAME (RPG) BERBASIS ANDROID 

UNTUK MEMFASILITASI PEMAHAMAN KONSEP SISWA PADA 

MATERI BANGUN RUANG BALOK DAN KUBUS 

Oleh: 

Riza Wahyu Kurnia 

15600031 

Pertumbuhan pengguna perangkat mobile yang pesat membuka peluang 

pemanfaatannya untuk digunakan sebagai media pembelajaran guna membantu 

memabantu mengatasi permasalahan pendidikan. Permasalahan seperti 

pemahaman konsep siswa yang masih kurang terkait materi balok dan kubus. Game 

menjadi salah satu kategori aplikasi perangkat mobile yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran dalam bentuk game edukasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan game edukasi dengan jenis 

Role Playing Game (RPG) sebagai media pembelajaran untuk memfasilitasi 

pemahaman konsep. Game edukasi ini memuat materi luas permukaan dan volume 

bangun ruang balok dan kubus. Model pengembangan pada penelitian ini adalah 

model ADDIE. Tahap ADDIE meliputi Analyze, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation. Kriteria ketercapaian kualitas game edukasi yang 

dihasilkan adalah ketika mendapat kriteria minimal baik setelah melalu proses 

pengujian dari ahli. 

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi game edukasi dengan nama 

“Ruang Baku” yang digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Game 

edukasi ini telah melewati pengujian dari 2 orang ahli materi yang mendapatkan 

persentasi tingkat pencapaian rata-rata 90% (sangat baik) dan pengujian dari 2 

orang ahli media yang mendapatkan tingkat pencapaian rata-rata 91% (sangat baik). 

Tingkat pencapaian pada indikator memfasilitasi pemahaman konsep diperoleh 

sebesar 93% (sangat baik) dari ahli materi sehingga dinilai dapat memfasilitasi 

pemahaman konsep dengan sangat baik. Hasil penelitian ini menunjukan aplikasi 

“Ruang Baku” berkualitas dan layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk 

memfasilitasi pemahaman konsep. 

Kata Kunci: game edukasi, role playing game, pemahaman konsep, balok dan 

kubus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah pengguna perangkat mobile menunjukan peningkatan yang pesat 

seiring semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi. Sebuah 

perangkat yang memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan dapat 

dibawa dengan mudah tentunya memunculkan minat banyak orang untuk 

memilikinya. Kemudahan itulah yang dimiliki oleh sebuah perangkat mobile yang 

terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.  

Pengguna perangkat mobile di Indonesia sendiri telah mencapai lebih dari 

dua pertiga populasi keseluruhan. Dikutip dari Bisnis.com (2018), berdasarkan data 

Hootsuite, pengguna perangkat mobile di Indonesia pada tahun 2018 adalah 

sebanyak 177,9 juta pengguna dari 265,4 juta kesuluruhan populasi. Ini 

menunjukan persentase pengguna perangkat mobile di Indonesia mencapai 67%. 

 

Gambar 1. 1 Pengguna Perangkat Mobile di Indonesia Tahun 2018 
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Sebuah OS (Operating System) dibutuhkan ntuk menjalankan sebuah 

perangkat mobil. Sistem operasi yang banyak digunakan untuk menjalankan sebuah 

perangkat mobile di Indonesia adalah sistem operasi Android. Dikutip dari 

Statcounter (2021), berdasarkan data statistik berjudul “Mobile Operating System 

Market Share Indonesia (Apr 2020 – Apr 2021)” menunjukan sistem operasi 

android dipakai untuk menjalankan 91,7% perangkat mobile di Indonesia. 

Penyedia aplikasi untuk sistem operasi android adalah Google Play Store. 

Terdapat berbagai macam jenis dan kategori aplikasi yang ditawarkan Google Play 

Store. Salah satu kategori aplikasi yang populer di Indonesia adalah mobile apps 

dengan kategori game. Dikutip dari AppBrain (2021), jumlah unduhan aplikasi 

kategori game di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta kali untuk tiap-tiap game 

yang menempati peringkat 100 game gratis terpopuler. 

Banyaknya jumlah unduhan aplikasi dengan kategori game tentunya 

berbanding lurus dengan populernya aktivitas bermain game menggunakan 

perangkat mobile di masyarakat Indonesia. Dikutip dari tek.id (2018), hasil studi 

yang dilakukan Decision Lab dan Mobile Marketing Association (MMA) 

menunjukan bahwa penggunaan perangkat mobile untuk aktivitas mobile gaming 

sebesar 25% dan untuk aktivitas lainnya seperti penggunaan sosial media sebesar 

17%, streaming video sebesar 12%, dan browsing sebesar 10%. Untuk data 

lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. 2 Data Aktivitas Pengguna Perangkat Mobile 

Kepopuleran aktivitas mobile gaming ini yang menjadikan game semakin 

berkembang untuk dapat dimanfaatkan di berbagai bidang seperti dalam bidang 

pendidikan. Adapun pemanfaatan aplikasi kategori ini pada bidang pendidikan 

bentuknya adalah game edukasi. Sebuah game yang disisipi dengan pengetahuan-

pengetahuan. Game edukasi yang merupakan aplikasi kategori game dengan 

subkategori pendidikan yang ada di Google Play Store ini saat ini terbilang cukup 

banyak. Mulai dari game edukasi sederhana sebagai perangsang motorik balita 

sampai game edukasi untuk jenjang SLTA. 

Bab IV Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dikatakan 

bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik (Sanjaya, 2008: 172). Berdasarkan peraturan pemerintah 

tersebut, pembelajaran tidak hanya sebuah proses transfer ilmu saja. Proses 

pembelajaran juga diupayakan agar semenyenangkan mungkin agar siswa merasa 
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senang dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga seluruh potensi siswa dapat 

berkembang. Pembelajaran yang menyenangkan juga akan membuat siswa tidak 

merasa bosan ketika mengikuti proses pembelajaran.  

Seorang desainer pembelajaran dituntut untuk merancang pembelajaran 

dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar 

proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien (Sanjaya, 2008: 198). 

Dengan adanya media pembelajaran berupa game edukasi ini merupakan salah satu 

usaha dari para pendidik maupun calon pendidik sebagai desainer pembelajaran. 

Berusaha dalam hal menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

dengan memanfaatkan media yang semakin berkembang dan populer pada saat ini.  

Media pembelajaran berupa game edukasi berbasis android dapat menjadi 

salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan. Sudah hal yang umum diketahui bahwa bermain game 

merupakan hal yang menyenangkan bagi para pemainnya. Sehingga, media 

pembelajaran game edukasi disini tentulah didesain agar menyenangkan untuk 

dimainkan. Selain didesain agar menyenangkan saat dimainkan, di dalam game 

edukasi juga disisipi konsep pengetahuan-pengetahuan yang ingin diberikan 

melalui media tersebut. Sehingga fungsi media dalam proses pembelajaran untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menanamkan konsep dasar suatu 

pengetahuan dapat tercapai (Sanjaya, 2008: 209-210). 

Game pada saat ini telah memiliki bermacam-macam jenis atau yang biasa 

disebut genre game yang berarti gaya atau format dari sebuah game. Sebuah game 

dapat berformat genre tunggal atau campuran dari beberapa genre. Jenis-jenis game 
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yang ada menurut Henry diantaranya seperti Maze, Board, Card, Quiz, Puzzle, 

Fighting, Racing, Simulation, Adventure, Educational, Sport, dan Role Playing 

Game (Siti dan Astrid, 2017: 5-15). 

Game edukasi pada dasarnya merupakan jenis educational game. 

Meskipun demikian, pada jenis game ini dapat digabungkan dengan berbagai jenis 

game lainnya seperti digabungkan dengan jenis Role Playing Game (RPG). RPG 

merupakan jenis game yang pemainnya memainkan sebuah tokoh atau karakter 

dalam suatu alur cerita (Siti dan Astrid, 2017: 15). Karena memiliki sebuah alur 

cerita, jenis game ini merupakan sebuah game yang memiliki alur sistematis. 

Sehingga jenis game ini dapat dikembangkan untuk dijadikan media pembelajaran 

berupa game edukasi dengan penyampaian materi yang sistematis. Ini merupakan 

peluang bagi para desainer pembelajaran untuk mengembangkan RPG sebagai 

media pembelajaran mengingat jenis game ini masih jarang dikemas sebagai media 

pembelajaran. 

Pengembangan game edukasi yang sesuai fungsinya sebagai media 

pembelajaran akan dapat membantu memberikan solusi permasalahan dunia 

pendidikan. Contoh permasalahan yang dapat dibantu adalah terkait pada 

kemampuan siswa yang ditunjukan oleh hasil belajarnya yang cukup rendah. 

Seperti permasalahan hasil belajar matematika siswa yang menunjukan bahwa 

kemampuan sebagian besar siswa masih belum mampu menyelesaikan 

permasalahan pada materi tertentu.  

Data Pusat Penilaian Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

menyebutkan bahwa presentase siswa menjawab benar soal ujian nasional tahun 
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2019 pada indikator menghitung volume bangun ruang sisi datar adalah 41,42% 

dan pada indikator menerapkan rumus luas dalam menghituang luas bangun ruang 

adalah 31,31%. Ini menunjukan pemahaman konsep sebagian besar siswa terkait 

materi bangun ruang masih sangat rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Junitasari dan Fanny Hayati (2019) menunjukan hasil bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan untuk memahami konsep matematika dalam indikator 

memberikan contoh dan non contoh dari konsep dan pada indikator menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu pada materi balok dan kubus kelas 

VIII. Penelitian yang dilakukan oleh Maryanih dkk (2018) menujukan hasil bahwa 

siswa mengalami kesulitan dalam menguasai konsep kubus dan balok dalam 

menemukan dan menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

Kemampuan pemahaman konsep matematika merupakan salah satu 

kemampuan terpenting yang harus dikuasai oleh siswa dalam belajar matematika. 

Kemampuan pemahaman konsep matematika yang baik akan memudahkan siswa 

untuk mempelajari matematika. Kemampuan pemahaman konsep matematika juga 

sangat berperan dalam menentukan hasil belajar siswa. 

Mengacu pada permasalahan dan latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk mengembangkan aplikasi game dengan jenis RPG berbasis android untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. Dimana peneliti ingin menciptakan proses 

belajar yang menyenangkan dan juga dapat menanamkan konsep terkait materi 

geometri. Pokok materi yang peneliti ambil adalah materi bangun ruang sisi datar 

balok dan kubus. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang 

dapat diidentifikasi, diantaranya sebagai berikut: 

1. Diperlukannya media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa untuk 

belajar. 

2. Belum maksimalnya pemanfaatan media-media hasil perkembangan teknologi 

dan informasi di era sekarang yang digunakan sebagai media belajar. 

3. Masih rendahnya pemahaman siswa terkait materi geometri. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti serta agar tidak 

meluas pada permasalahan yang lain, maka penelitian ini dibatasi pada upaya untuk 

mengembangkan aplikasi game dengan jenis RPG berbasis android untuk 

memfasilitasi pemahaman konsep siswa terkait materi bangun ruang sisi datar balok 

dan kubus. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mengahasilkan aplikasi game dengan jenis RPG 

berbasis android yang berkualitas untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa 

terkait materi bangun ruang sisi datar balok dan kubus? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan pengembangan ini adalah menghasilkan media pembelajaran 

berupa aplikasi game dengan jenis RPG berbasis android yang berkualitas untuk 
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memfasilitasi pemahaman konsep siswa terkait materi bangun ruang sisi datar balok 

dan kubus. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat bagi 

banyak pihak, diantaranya: 

1. Bagi Guru 

- Dapat membantu untuk melakukan variasi dalam pembelajaran 

matematika yang dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman 

konsep matematika siswa. 

- Dapat memberikan ide kreatif untuk merancang pembelajaran matematika 

pada khususnya. 

2. Bagi Siswa 

- Dapat memotivasi siswa untuk lebih berminat dalam belajar matematika. 

- Dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematika. 

- Dapat mendorong siswa agar senang terhadap pelajaran matematika. 

3. Bagi Peneliti 

Menjadikan bekal sebagai calon pendidik dalam mengembangkan media 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

G. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk sebagai hasil pengembangan diharapkan memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 
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1. Produk yang dihasilkan 

Produk yang dihasilkan merupakan aplikasi game edukasi berbasis 

android yang diberi nama “Ruang Baku” (Ruang Balok dan Kubus). Di dalam game 

edukasi ini memuat materi bangun ruang sisi datar balok dan kubus yang 

disampaikan. Kategori game yang akan dikembangkan adalah RPG (Role Playing 

Game). Dalam kategori game RPG, player akan memerankan peran karakter utama 

di dalam game tersebut.  

Penyampaian materi dilakukan di dalam game. Dimana materi tersebut 

merupakan bagian dari petunjuk untuk membantu player menyelesaikan 

permainan. Materi akan disampaikan oleh NPC (Non-playable Characters) yang 

telah ditentukan. NPC sendiri adalah karakter yang bergerak bebas di dalam game 

yang sering dijumpai pada kategori game RPG. 

Evaluasi pembelajaran dari materi yang telah didapatkan juga dilakukan 

di dalam game. Bentuk evaluasi dapat berupa pemberian misi maupun syarat 

mendapatkan suatu misi. Jalan cerita akan berakhir ketika pemain berhasil 

menyelesaikan seluruh misi. 

2. Materi yang disajikan 

Materi yang akan disajikan di dalam Rusida Baku ini adalah materi bangun 

ruang sisi datar balok dan kubus untuk kelas VIII. Materi pokok yang dipilih untuk 

disajikan di dalam game edukasi adalah materi luas permukaan dan volume bangun 

ruang balok dan kubus. 

Materi disampaikan dengan memanfaatkan salah satu macam pendekatan 

pembelajaran, yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan 
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pendekatan pembelajaran yang membantu seorang pengajar untuk mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Sehingga dalam penyampaian materi 

dalam game ini akan dimulai dengan pemberian masalah dalam kehidupan nyata 

yang berkaitan dengan materi luas permukaan dan volume bangun ruang balok dan 

kubus sebagai bentuk upaya pengaitan materi dengan kehidupan nyata. 

3. Pembuatan game 

Untuk aset di dalam game edukasi ini dibuat menggunakan aplikasi Corel 

Draw X8. Aplikasi ini digunakan dalam pembuatan aset original maupun untuk 

sedikit mengedit aset-aset free license yang diunduh dari web penyedia aset-aset 

game. Untuk membuat aplikasi game Ruang Baku, penulis menggunakan aplikasi 

Construct 2. 

4. Spesifikasi file apk yang di hasilkan 

Penelitian ini menghasilkan game edukasi dalam bentuk file aplikasi 

android. Yang diperuntukan untuk perangkat mobile dengan OS Android dengan 

spesifikasi minimal sebagai berikut: 

- Versi android minimal 5.0 

- RAM minimal 1 GB 

- Mempunyai ruang kosong minimal sebesar 20 Mb 

5. Pengujian produk 

Produk aplikasi game dengan nama Ruang Baku hasil pengembangan akan 

diujikan kepada ahli materi dan ahli media. 
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H. Definisi Operasional 

1. Game Edukasi 

Game Edukasi merupakan permainan yang telah dirancang khusus untuk 

mengajarkan siswa tentang suatu pembelajaran tertentu dalam mengembangkan 

konsep dan pemahaman, membimbung siswa dalam melatih kemampuan, serta 

memotivasi siswa untuk memainkannya baik untuk digunakan di dalam maupun di 

luar instansi pendidikan. 

2. Role Playing Game (RPG) 

Role playing game (RPG) merupakan sebuah jenis game dimana 

pemainnya memainkan sebuah karakter dalam sebuah alur cerita yang ada di dalam 

game tersebut. 

3. Android 

Android adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan 

untuk menjalankan perangkat mobile. Dimana Google Play Store sebagai penyedia 

aplikasi android itu sendiri. Sedangkan aplikasi android merupakan aplikasi yang 

dapat diinstalasikan ke dalam sistem operasi android. 

4. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki 

oleh siswa. Pemahaman konsep yang baik memudahkan siswa dalam mempelajari 

matematika. Pemahaman konsep juga sangat berperan dalam menentukan hasil 

belajar siswa. 
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5. Bangun Ruang Sisi Datar Balok dan Kubus 

Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang terbentuk dari tiga pasang 

persegi atau persegi panjang dengan tiap pasang sisi yang berhadapan memiliki 

ukuran yang sama. Adapun balok yang dibentuk oleh enam persegi yang memiliki 

ukuran sama disebut kubus. Balok dan kubus sama-sama memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 

dan 8 titik sudut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan produk aplikasi game edukasi berbasis 

android dan berjenis role playing game yang bernama “Ruang Baku” untuk 

memfasilitasi pemahaman konsep siswa pada materi bangun ruang balok dan 

kubus. Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima langkah 

yaitu: analyze (analisis), design (perancangan), development (pengembangan), 

implementation (implementasi), dan evaluation (evaluasi). Pada langkah analisis 

dilakukan proses menentukan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, 

menganalisis kapasitas pengetahuan peserta didik, dan menganalisis kesesuaian 

materi dan tututan kompetensi. Langkah kedua adalah perancangan dimana pada 

tahap ini menentukan pengguna produk, kompetensi dan materi yang dimuat, dan 

penyajian evaluasi. Langkah ketiga adalah pengembangan berupa kegiatan 

membuat produk yang didasarkan pada rancangan yang telah dibuat. Dalam 

pembuatan produk, software yang digunakan adalah construct 2 yang kemudian 

hasil export dari software tersebut akan diproses menggunakan cordova CLI untuk 

mendapat sebuah file aplikasi android. Langkah keempat adalah implementasi 

dimana dilakukan kegiatan uji coba prototype produk yang telah dibuat. Langkah 

terakhir adalah evaluasi yang merupakan kegiatan menganalisis data yang telah 

didapat pada tahap implementasi. 
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Aplikasi “Ruang Baku” dikatakan layak untuk digunakan karena 

mendapat tingkat pencapaian 90% dari ahli materi dan 91% dari ahli media. Selain 

itu, aplikasi “Ruang Baku” dinilai dapat memfasilitasi pemahaman konsep dengan 

sangat baik karena mendapatkan hasil penilaian indikator memfasilitasi 

pemahaman konsep diperoleh sebesar 93% dari ahli materi. 

B. Saran 

Adapun saran pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut adalah 

sebagai berikut: 

1. Saran Pemanfaatan 

a. Aplikasi game edukasi “Ruang Baku” dapat digunakan sebagai sumber 

belajar mandiri karena dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. 

b. Aplikasi game edukasi “Ruang Baku” dapat dimanfaatkan oleh pendidik 

atau orang tua sebagai media pembelajaran di luar maupun dalam kelas. 

2. Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut  

a. Pengembangan lebih lanjut dari aplikasi “Ruang Baku” diharapkan dapat 

menambahkan soal-soal yang lebih bervariasi lagi. 

b. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menambahkan area-area 

petualangan lain agar player dapat lebih menikmati permainannya. 

c. Pengembangan selanjutnya diharapkan dapat melakukan uji coba secara 

lebih luas. 

d. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menyediakan aplikasi untuk 

operating system perangkat mobile yang lebih luas. 
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