
9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dibuat untuk menunjang dan memperkuat masalah penelitian

yang telah dirumuskan dengan mencari teori-teori dan konsep-konsep. Pada kajian

pustaka ini akan dijelaskan tentang pengembangan, media pembelajaran, Game Go

Comparison (GGC), dan perbandingan.

2.1 Pengembangan

Pengembangan adalah cara atau proses untuk menerjemahkan  dari sebuah

rancangan ke dalam bentuk fisik (Darmawan, 2011:12). Pada penelitian ini,

pengembangan akan dilakukan pada media pembelajaran. Pengembangan akan

dilakukan secara bertahap sesuai dengan rancangan yang sudah direncanakan,

sehingga akan menghasilkan sebuah produk yang diinginkan. Produk tersebut akan

berbentuk media pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa dalam

proses pembelajaran.

2.2 Media Pembelajaran

Sadiman (2010) menjelaskan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin

dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti

perantara, penyalur, atau pengantar. Menurut Smaldino (2011), media merupakan

sarana komunikasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Media adalah

sebuah perantara, penghubung, atau pengantar antara sebuah sumber ke sebuah

penerima saat berkomunikasi.
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Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan

bahan atau sumber ajar sehingga saling terhubung (Sundayana, 2013). Sejalan

dengan itu, pembelajaran berasal dari kata instruction yang pengertiannya lebih luas

dari pengajaran, yaitu usaha-usaha yang sudah direncanakan untuk memanipulasi

sumber-sumber sehingga terjadi proses belajar (Munadi, 2008). Jadi, pembelajaran

adalah sebuah proses dalam belajar yang menghubungkan sumber belajar, guru, dan

siswa.

Berdasarkan pernyataan di atas, media pembelajaran merupakan sebuah

perantara, penyalur, jembatan yang membantu dalam menghubungkan komunikasi

antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami

apa yang dijelaskan oleh guru. Adanya media pembelajaran akan memudahkan

guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan juga mempersingkat waktu

dalam proses belajar pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran sangat

dibutuhkan oleh guru.

Kenyataannya, media pembelajaran belum banyak digunakan. Hal tersebut

dikarenakan keterbatasan media yang disediakan di sekolah, dan lemahnya

kemampuan guru untuk membuat media pembelajaran, sehingga pembelajaran

menjadi kurang menarik bagi siswa.

Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan kata

“teknologi” yang berasal dari kata latin tekne atau art dan logos atau ilmu (Arsyad,

2014). Dengan adanya teknologi, masalah di atas akan terselesaikan sehingga guru

akan menjadi lebih mudah dalam pembuatan media pembelajaran. Berikut ini akan

dijelaskan tentang landasan tujuan dan fungsi, serta macam-macam media
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pembelajaran agar guru tidak ragu lagi untuk membuat dan menggunakan media

pembelajaran.

2.2.1 Landasan Media Pembelajaran

Landasan teoritis media pembelajaran, menurut teori Bruner ada tiga

tingkatan utama dalam modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive),

pengalaman pictorial atau gambar (iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic).

Ketiga tingkatan tersebut akan saling berinteraksi dalam upaya mencari

pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru (Arsyad, 2014).

Landasan historis dan teknologis media pembelajaran, menurut Sundayana

(2013) dengan mengaplikasikan pendekatan sistem, teori komunikasi,

pengembangan sistem pembelajaran, dan pengaruh psikologi behaviorisme, maka

pada tahun 1960 muncul sebuah konsep instrucsional technology dimana media

pembelajaran masuk ke dalamnya. Teknologi pembelajaran sasaran akhirnya

adalah memudahkan belajar bagi siswa. Media pembelajaran sebagai bagian dari

teknologi memiliki manfaat dalam pemecahan masalah pembelajaran yaitu

meningkatkan produktivitas pendidikan, memungkinan memberi pembelajaran

yang bersifat individual, memberikan dasar ilmiah terhadap pembelajaran, lebih

memantapkan pembelajaran, membuat proses pembelajaran menjadi lebih praktis,

dan penyajian pembelajaran menjadi lebih merata dan meluas.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Media Pembelajaran

Tujuan dari media pembelajaran adalah untuk memudahkan dalam proses

komunikasi dan belajar (Smaldino, 2011). Sedangkan, fungsi dari media

pembelajaran menurut Munadi (2008) adalah sebagai berikut.
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1. Fungsi Media Pembelajaran sebagai Sumber Belajar

Fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar.

Karena dalam kalimat “sumber belajar” mempunyai makna keaktifan, yakni

sebagai perantara, penyalur, penyampai, atau penghubung.

2. Fungsi Sistematik

Fungsi ini merupakan kemampuan media dalam menambah perbendaharan

kata (symbol verbal) yang maksudnya mudah dipahami siswa (tidak verbalistik).

Guru yang kreatif akan menggunakan media pembelajaran yang tepat, yaitu dengan

memberikan penjelasan dengan mendongeng, cerita bergambar, dan lain-lain.

3. Fungsi Manipulatif

Fungsi manipulatif berdasarkan karakteristik media pembelajaran memiliki

dua kemampuan yakni mengatasi batas ruang dan waktu serta mengatasi

keterbatasan indera. Pertama, kemampuan media dalam mengatasi batas ruang dan

waktu yaitu menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam bentuk

asli, menjadikan sebuah objek atau peristiwa yang panjang menjadi singkat, serta

menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang sudah terjadi. Kedua, kemampuan

media dalam mengatasi keterbatasan indera yaitu membantu siswa dalam

memahami objek yang sulit diamati, objek yang bergerak terlalu cepat atau lambat,

dan objek yang terlalu kompleks.

4. Fungsi Psikologi

a. Fungsi atensi, yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian

(attention) siswa dalam materi yang diajarkan.
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b. Fungsi afektif, yakni media pembelajaran dapat membangkitkan emosi,

perasaan, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu,

seperti siswa turut aktif dalam pembelajaran.

c. Fungsi kognitif, yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan

kognitif siswa.

d. Fungsi imajinatif, yakni media pembelajaran dapat meningkatkan dan

mengembangkan imajinasi siswa.

e. Fungsi motivasi, yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi

siswa dalam belajar, sehingga dapat terlibat aktif dalam pembelajaran.

5. Fungsi sosio-kultural, yakni media pembelajaran dapat mengatasi hambatan

dalam sosio-kultural antara guru dan siswa dalam pembelajaran, seperti

menyamakan persepsi.

2.2.3 Macam - macam Media Pembelajaran

Menurut Sadiman (2010), menjelaskan macam-macam media pembelajaran

yang lazim digunakan dalam proses pembelajaran di Indonesia, diantaranya adalah

sebagai berikut.

1. Media Grafis

Media grafis termasuk media visual. Berfungsi untuk menyampaikan pesan

dari sumber ke penerima dimana pesannya bersampaikan dalam simbol-simbol

komunikasi sosial. Contohnya adalah gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan

(chart), grafik (graphs), kartun, poster, peta dan globe, papan flannel, serta papan

bulletin.
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2. Media Audio

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan

berbentuk simbol-simbol auditif, verbal (dengan kata-kata), maupun non-verbal.

Contohnya adalah radio, alat perekam pita magnetic, piringan hitam, dan

laboratorium bahasa.

3. Media Proyeksi Diam (Still Proyected Medium)

Media proyeksi diam merupakan media grafis yang dapat berinteraksi

langsung dengan pesan media yang bersangkutan pada media proyeksi, pesan

tersebut harus di proyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh penerima.

Adakalanya media ini disertai dengan rekaman audio. Contohnya adalah film

bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus pandang (opaque

projector), mikrofis, film, film gelang, televise, video, permainan (games), dan

simulasi.

Demikian juga Munadi (2008) menjelaskan bahwa berdasarkan proses

pembelajaran mengelompokkan media pembelajaran menjadi 4 kelompok besar,

yaitu media audio, media visual, media audio visual, dan multimedia. Pertama,

media audio melibatkan indera pendegaran atau telinga dan hanya mampu

memanipulasi suara saja, misalnya program radio dan program media rekam.

Kedua, media visual hanya melibatkan indera penglihatan atau mata, seperti media

cetak, media cetak-grafis, dan media visual non-cetak. Ketiga, media audio visual

melibatkan 2 indera sekaligus dalam satu proses yaitu indera pendengaran dan

penglihatan, misalnya film dokumenter, film biografi, film sejarah, dan lain-lain.

Keempat, multimedia melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses

pembelajaran, seperti segala sesuatu yang memberikan pengalaman secara
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langsung bisa melalui komputer dan internet, dan juga pengalaman berbuat

(karyawisata) atau pengalaman terlibat (permainan dan simulasi).

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, jenis media pembelajaran yang

melibatkan berbagai  indera adalah multimedia. Salah satu jenis multimedia adalah

permainan atau game. Jika ingin mengetahui permainan atau game lebih jauh, maka

akan dijelaskan sebagai berikut.

2.3 Permainan (Game)

Permainan (game) merupakan jenis media pembelajaran pengalaman

langsung yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Munadi,

2008). Sejalan dengan itu, permainan adalah sesuatu yang menyenangkan dan

menghibur untuk dilakukan (Sadiman, 2010).  Jadi, permainan merupakan suatu

pengalaman langsung yang dilakukam manusia, dimana pengalaman tersebut

adalah sesuatu yang menyenangkan dan menghibur untuk dilakukan.

Permainan (game) juga merupakan salah satu jenis media pembelajaran

yang melibatkan berbagai indera (multimedia). Adapun keuntungan dan kerugian

dari permainan (game) yang digunakan dalam media pembelajaran menurut

Smaldino (2011). Keuntungannya adalah siswa terlibat langsung dalam permainan,

permainan dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dan permainan menjadi

cara yang efektif untuk mendapatkan perhatian siswa. Sedangkan, kerugiannya

adalah pertimbangan persaingan (permainan yang kompetitif), tingkat kesulitan

permainan bagi siswa yang merasa bahwa struktur permainan yang sulit dan terlalu

cepat, serta harganya mahal seperti permainan yang membutuhkan kacamata VR

(Virtual Reality).
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Seiring dengan perkembangan teknologi, permainan (game) sekarang tidak

hanya dapat ditemui pada permainan tradisional saja, tapi juga permainan (game)

modern. Permainan (game) tradisional dilakukan secara kelompok seperti petak

umpet, gobak sodor, lompat tali, dan lain-lain. Sedangkan, permainan (game)

modern dalam bentuk software (perangkat lunak) dimana hardware (perangkat

keras) berupa komputer, smartphone, kacamata VR (Virtual Reality), dan lain-lain.

Permainan (game) modern bisa dikakukan secara individu.

Adapun macam-macam permainan (game) modern menurut Purwanto

(2014) adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Jenis Platform atau Teknologi

a. Arcade game, memiliki mesin khusus atau box sehingga pemain dapat

menikmatinya seperti sungguhan.

b. PC game, menggunakan PC (Personal Computer).

c. Console game, menggunakan console tertentu seperti Playstation 4.

d. Handheld game, menggunakan console game khusus yang dapat dibawa

seperti Ninetendo DS dan PSP.

e. Mobile game, menggunakan handphone atau smartphone.

f. VR game, menggunakan kacamata VR (Virtual Reality) yang dihubungkan

ke smartphone.

2. Berdasarkan Teknoogi Grafis

a. Dua dimensi (2D), game yang berbentuk 2D bersifat ringan dan tidak

membebani system.

b. Tiga dimensi (3D), game berbentuk 3D yang bentuknya lebih menarik dari

2D.
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3. Berdasarkan Kategori Game

a. Multiplayer game, yang pemainnya lebih dari dua orang.

b. Casual game, jenis game yang tidak kompleks, sangat mudah, serta

komputer yang digunakan berspesifikasi standar.

c. Edugames, jenis game yang digunakan sebagai alat pendidikan.

d. Advergames, berisi iklan yang dikemas dalam game.

Menurut (Kisty, 2016), selama ini citra permainan (game) modern di mata

masyarakat lebih sebagai media yang menghibur dibandingkan sebagai media

pembelajaran. Karena sifat dasar permainan (game) modern yang menantang

(challenge), membuat ketagihan (addicted), dan menyenangkan (fun).

Permainan (game) modern yang digunakan sebagai media pembelajaran

dalam pendidikan disebut game edukatif. Adapun contoh game edukatif yang

berbayar maupun yang tidak berbayar atau gratis. Game edukatif yang berbayar

salah satu contohnya adalah Bobby Bola di Rumah Ajaib produksi dari Maximize

EduGames, merupakan kumpulan permainan komputer pengenalan benda, bunyi-

bunyian, menyanyi dan lain-lain untuk anak 2 sampai 5 tahun. Game tersebut

dikemas menggunakan Compact Disc (CD) dan diperjualbelikan. Adapun game

edukatif gratis yang dapat mudah ditemukan di Playstore seperti Marbel Number –

Fun Pre School, Asah Otak Game, Geografi Dunia dan lain-lain.

Ada juga game edukatif yang dibuat sendiri. Berdasarkan penelitian

sebelumnya ada beberapa peneliti yang membuat game edukatif diantaranya

sebagai brikut. Rahmawati (2015) membuat game edukatif yang diberi nama Arrow

Geometry pada materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan Adobe Flash

Professional. Dalam Arrow Geometry pemain akan menjawab soal yang berkaitan
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tentang bangun ruang sisi datar dengan memanah burung-burung yang mempunyai

jawaban yang tepat. Game tersebut hanya bisa dimainkan di Personal Computer

(PC) dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang hanya mempunyai game

tersebut. Rahmawati dalam penelitiannya menyarankan, agar mengembangkan

game yang dapat dijalankan pada media seperti mobile device atau smartphone.

Sejalan dengan itu, Umam (2016), membuat game edukatif berbasis android dengan

menggunakan App Inventor 2 pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear

satu variabel, aritmatika sosial, serta perbandingan. Dalam pembuatan game

edukatif tersebut Umam juga menggunakan software Adobe Flash, namun dalam

penggunaannya banyak mengalami kesusahan. Oleh karena itu, Umam

menyarankan, agar mencoba membuat game edukatif dengan software yang lain.

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam penelitian ini akan dibuat sebuah

game edukatif untuk anak usia 12 sampai 15 tahun yang berbentuk dua dimensi,

dapat diakses pada smartphone, dan membuatnya dengan software lain. Game

edukatif tersebut akan diberi nama Game Go Comparison (GGC), untuk lebih

jelasnya akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

2.4 Game Go Comparison (GGC)

Game Go Comparison (GGC) yang berasal dari beberapa kata dalam bahasa

Inggris dimana game artinya permainan, go artinya pergi atau berangkat, sedangkan

comparison artinya perbandingan. Jadi, Game Go Comparison (GGC) merupakan

media pembelajaran berupa permainan edukatif yang dapat membantu dalam

pemahaman konsep perbandingan, yang dijalankan pada android dan dibuat dengan
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menggunakan game engine Construct 2. Jika game sudah jadi akan dijalankan

dengan menggunakan browser Chrome.

Construct 2 adalah sebuah tool berbasis Hyper Text Markup Language

(HTML) 5 untuk menciptakan sebuah permainan yang dikembangkan oleh Scirra

Ltd, sebuah perusahaan start up di London (Adiwijaya, 2015). Sejalan dengan

pernyataan tersebut, menurut Subagio (2014), “Construct 2 is an HTML5-based

game editor with a lot of features, enough for people beginning to work with game

development to make their first 2D game”. Tujuan dari Construct 2 adalah membuat

game tanpa menggunakan scripting, sehingga memudahkan non-programmers

untuk membuat game yang diinginkan. Berikut akan ditunjukkan gambar icon,

halaman awal, dan halaman kerja dari Construct 2.

Gambar 2.1 Icon Construct 2

Gambar 2.2 Halaman Awal dari Construct 2
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Gambar 2.3 Halaman Kerja dari Construct 2

Dilihat dari Gambar 2.3, menurut Roedavan (2017) terdapat 4 tab besar

dalam tampilan halaman kerja Construct 2 yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Propertise merupakan panel yang berisi atribut-atribut proyek dan objek-objek

yang ditampilkan

2. Layout atau Event Sheet merupakan panel utama dalam Construct 2. Tab layout

merupakan tempat untuk mengatur tampilan game, background, dan objek-

objek visual lain. Sedangkan, tab Event Sheet merupakan media yang mengatur

logika dalam game yang dibuat.

3. Projects atau Layer merupakan panel berisi hierarki dalam proyek atau layer

pada game yang dibuat.

4. Objects merupakan panel yang mirip dengan properties, yang membedakan

adalah panel ini menampilkan versi visual dari game object atau sprite yang

digunakan.

Setelah Game Go Comparison (GGC) dibuat dengan Construct 2.

Selanjutnya hasil akhir game yang dibuat berbentuk game berbasis HTML 5 yang

dapat dijalankan diberbagai browser seperti Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain

melalui laptop dan android smartphone (Roedavan, 2017). Sedangkan, android
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merupakan sebuah system operasi berbasis Linux yang didesain khususuntuk

perangkat yang bergerak seperti smartphone (Huda, 2013). Android dikenal mulai

dari tahun 2009. Android yang mempunyai sifat open source, sehingga mudah

untuk dikembangkan.

Game Go Comparison (GGC) di dalamnya akan memuat tentang profil

pembuat, soal-soal, petunjuk pengerjaan soal dan video-video yang berisi tentang

materi perbandingan. Subbab berikut akan menjelaskan tentang perbandingan yang

memuat beberapa sub-subbab yaitu perbandingan dua besaran, perbandingan dua

besaran dengan satuan berbeda, perbandingan senilai, perbandingan senilai pada

peta dan model, serta perbandingan berbalik nilai. Lebih jelasnya akan dijelaskan

sebagai berikut.

2.5 Perbandingan

Perbandingan merupakan materi untuk kelas VII semester genap, yang

sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013 revisi tahun 2016, yang

ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar (KD) Perbandingan
Kompetensi Dasar

3.9 menjelaskan rasio dua besaran (satuannya sama dan berbeda)
3.10 menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan table

data, grafik, dan persamaan
4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran (satuannya

sama dan berbeda)
4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik

nilai

Tohir, dkk (2016) menjelaskan, “perbandingan atau rasio digunakan untuk

membandingkan besaran suatu benda dengan benda lain seperti panjang, kecepatan,
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massa, waktu, jumlah benda, usia, dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan tentang

beberapa sub-subbab yang ada di perbandingan.

2.5.1 Perbandingan Dua Besaran

Ada dua cara dalam membandingkan dua besaran diantaranya adalah dengan

mencari selisih dan mencari hasil bagi (Nuharini, 2008). Penggunaan perbandingan

dua besaran pada Game Go Comparison (GGC), contohnya adalah sebagai berikut.

B : Selamat datang di video pertama pada subbab perbandingan dua besaran!

Apakah kamu siap?

A : Siap.

B : Baiklah ini adalah contoh soalnya. Ita dan Doni adalah teman sekelas.

Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak

sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan

Roni dari sekolah?

Penyelesaian :

Jarak rumah Ita 500 m dari sekolah. Jarak rumah Doni 1,5 km atau 1500 m dari

sekolah.

Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah

500 : 1500 = 1 : 3, atau
1

3
.

Perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah

1500 : 500 = 3 : 1, atau
3

1
., atau jarak rumah Doni dari sekolah tiga kali jarak rumah

Ita dari sekolah.

Besaran yang digunakan pada contoh soal tersebut adalah besaran panjang.

Membandingkan dua besaran harus menyamakan terlebih dahulu satuannya.

Perbandingan dengan satuan yang berbeda akan dijelaskan di bawah ini.
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2.5.2 Perbandingan Dua Besaran dengan Satuan Berbeda

Penggunaan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda pada Game

Go Comparison (GGC) adalah sebagai contoh soal yang terdapat pada game

tersebut. Berikut akan ditunjukkan sebagai berikut.

C : Penjelasan kedua adalah perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda.

Apakah kamu siap?

A : Aku selalu siap.

C : Baiklah. Ini contoh soalnya. Seorang guru kelas VII di SMP swasta

menerima gaji sebesar Rp36.000.000,00 per tahun. Saat ini, kalender

sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah

menambah waktu bagi guru kelas VII menjadi 220 hari, berapakah

pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya

berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah?

Penyelesaian :

Menentukan gaji yang diterima guru per hari sebelum sekolah menambah waktu

tambahan :

36.000.000

180
=

200.000

1
= 200.000

Gaji yang diterima guru adalah Rp. 200.000,00 per hari.

Kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah

tahun depan.

200.000

1
× 220 = 200.000 × 220 = 44.000.000.

Jadi, pendapatan guru dalam setahun adalah Rp. 44.000.000,00.

2.5.3 Perbandingan Senilai

Perbandingan senilai atau bisa juga disebut perbandingan seharga.

Perbandingan senilai terjadi jika nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan
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dengan nilai barang yang dibandingkan. Grafiknya berupa garis lurus. Kalau

dinyatakan pada sebuah table akan berbentuk sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perbandingan Senilai
Variabel Pertama Variabel Kedua

a p
b q

Berdasarkan Tabel 2.2 maka perbandingan senilai berlaku
a

b
=

p

q
.

Penggunaan perbandingan senilai pada Game Go Comaparison (GGC),

adalah sebagai berikut.

D : Selamat datang di video kedua subbab perbandingan senilai. Apakah kamu

siap?

A : Selalu siap.

D : Baiklah, ini contoh soalnya. Terdapat sebuah mobil yang memerlukan 4

liter bensin untuk jarak 32 km. Berapa jarak yang ditempuh dengan bensin

60 liter?

Penyelesaian :

Tabel 2.3 Penyelesaian Soal Perbandingan Senilai
Banyak Bensin Jarak yang Ditempuh

4 liter 32 km
60 liter x

x =
60

4
× 32 km = 480 km.

Jadi, jarak yang ditempuh dengan bensin 60 liter adalah 480 km.

2.5.4 Perbandingan Senilai pada Peta dan Model

Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau model dengan

jarak sebenarnya. Secara umum, skala 1: p artinya setiap jarak 1 cm pada gambar

atau model mewakili p cm jarak sebenarnya.
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skala =
jarak pada gambar atau model

jarak sebenarnya

Skala biasanya dituliskan pada bagian bawah peta, denah, model gedung,

dan gambar berskala lainnya. Penulisan skala yang baik adalah dalam bentuk

perbandingan paling sederhana (Nuharini, 2008). Pada gambar berskala berlaku dua

hal yaitu mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk dan ukuran dapat

diperbesar atau diperkecil.

Penggunaan perbandingan senilai pada peta dan model dalam Game Go

Comparison (GGC) adalah sebagai berikut.

E : Selanjutnya subbab perbandingan senilai pada peta dan model. Apakah

kamu siap?

A : Siap.

E : Baiklah, simak baik-baik ya. Skala suatu peta 1 : 1.000.000. Jika jarak Kota

X ke Kota Y pada peta tersebut 4 cm. Tentukan jarak sebenarnya Kota X ke

Kota Y.

Penyelesaian :

. . =
6 cm

jarak sebenarnya

Jarak sebenarnya = 4 × 1.000.000 cm = 4.000.000 cm = 40 km.

Jadi, jarak sebenarnya Kota X dan Kota Y adalah 40 km.

2.5.5 Perbandingan Berbalik Nilai

Perbandingan berbalik nilai terjadi jika nilai suatu barang naik maka nilai

barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun,

nilai barang yang dibandingkan akan naik. Grafiknya berupa kurva mulus. Kalau

dinyatakan dengan sebuah table dapat dilihat sebagai berikut.
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Tabel 2.4 Perbandingan Berbalik Nilai
Variabel Pertama Variabel Kedua

a p
b q

Berdasarkan Tabel 2.4 maka perbandingan berbalik nilai berlaku
a

b
=

q

p
.

Penggunaan perbandingan berbalik nilai pada Game Go Comparison (GGC)

adalah sebagai berikut.

F : Selamat datang di video ketiga tentang perbandingan berbalik nilai.

Apakah kamu siap?

A : Siap.

F : Baiklah, ini simak dengan baik. Seorang peternak mempunyai persediaan

makanan untuk 20 ekor ayam selama 10 hari. Jika peternak menjual 12 ekor ayam,

berapa hari persediaan makanan itu akan habis?

Penyelesaiaan :

Tabel 2.5 Penyelesaian Soal Perbandingan Berbalik Nilai
Banyak Ayam Banyak Hari

20 ekor 10 hari
20 – 12 = 8 ekor x

x =
20

8
×10 =

200

8
= 25 hari.

Jadi, untuk 8 ekor ayam, persediaan makanan akan habis selama 25 hari.

Subab selanjutnya, akan dijelaskan tentang pengembangan media

pembelajaran Game Go Comparison (GGC) pada materi perbandingan. Dimana

akan dijelaskan tentang rencana pengembangan Game Go Comparison (GGC).

2.6 Pengembangan Media Pembelajaran Game Go Comparison (GGC) pada

Materi Perbandingan

Pengembangan media pembelajaran adalah suatu proses merancang atau

mendesain, membuat, dan mengevaluasi suatu media pembelajaran yang dilakukan
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secara sistematis. Pengembangan media pembelajaran ini sudah disesuaikan dengan

kebutuhan atau solusi dari masalah yang didapatkan. Oleh sebab itu, media

pembelajaran yang dibuat adalah sebuah game edukatif yang dijalankan dengan

browser Chrome pada android smarrtphone. Game tersebut diberi nama Game Go

Comarison (GGC).

Menurut (Purwanto, 2014) ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan

dalam pembuatan game, yaitu : story line (jalan cerita) harus menarik, game play,

character yang dibuat harus bagus dan imajinatif, graphic sangat detail, typewriter

(penulisan kata-kata) yang menarik, serta programmernya harus kreatif dan

imajinatif. Skenario dari Game Go Comparison (GGC) terinspirasi dari Super

Mario Bros. Tokoh utama dalam game tersebut yaitu Mario dapat menyelsaikan

misi dengan menurunkan bendera, sehingga pintu kastil dapat terbuka.

Selain untuk mengetahui pengembangan, dalam penelitian ini juga untuk

mengetahui keefektifan pengembangan media pembelajaran. Sebelum

pengembangan media pembelajaran dikatakan efektif, terlebih dahulu media

dikatakan layak. Kelayakan artinya kepantas atau kepatutan. Jadi, kelayakan dalam

pengembangan media pembelajaran ini adalah keadaan yang menyatakan

kepantasan dalam pengembangan media pembelajaran yang dilihat dari kevalidan

media dan kevalidan materi. Kelayakan pengembangan media pembelajaran

dikategorikan valid atau sangat valid dengan persentase ≥ 61% dari angket ahli

media dan materi.

Keefektifan berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (2008), efektif artinya ada kesan, ada akibat, atau berhasil guna,

sedangkan keefektifan artinya keadaan berpengaruh atau hal berkesan. Sejalan



28

dengan itu, menurut Mawar (2012) media pembelajaran dikatakan efektif jika

memenuhi kriteria yaitu memberikan pengaruh, perubahan, atau membawa hasil

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Penelitian ini, pengembangan

media pembelajaran dikatakan efektif apabila berguna atau berkesan dalam proses

pembelajaran sehingga tujuan dari dapat tercapai. Media pembelajaran dikatakan

efektif, sehingga dapat berguna untuk pembelajaran. Media pembelajaran juga

memberikan kesan yang baik untuk siswa dan guru. Keefektifan pengembangan

media pembelajaran ini dapat dilihat dari tanggapan baik dari guru dan siswa.

Diartikan juga hasil angket tanggapan atau respon dari guru dan siswa ≥ 61% atau

dikatakan baik atau sangat baik.

Game Go Comarison (GGC) diharapkan dapat membantu proses

pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, siswa

berperan aktif dalam pembelajaran, memotivasi siswa dan memudahkan siswa

untuk memahami materi perbandingan. Selain itu, Game Go Comarison (GGC)

juga dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja.


