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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kimia merupakan pelajaran wajib bagi siswa SMA yang sulit dipelajari, 

sehingga siswa sudah terlebih dahulu merasa kurang mampu untuk mempelajarinya 

(Yusfiani, 2006). Anggapan inilah yang mengakibatkan siswa sulit untuk memahami 

materi dengan baik, sehingga hasil belajar siswa tidak maksimal (Purwaningsih, 

2013). Pokok bahasan pembelajaran kimia kelas X salah satunya adalah sistem 

periodik unsur, Sistem periodik unsur adalah cara penyusunan atau pengelompokan 

unsur-unsur dalam tabel periodik unsur (Kamaludin, 2017). 

(Ramandika, 2013) mengemukakan bahwa penggunaan metode konvensional 

dalam pembelajaran tentu akan membuat siswa bosan. Karena pada sistem periodik 

unsur terdapat konsep-konsep yang memerlukan pemahaman dan hafalan yang cukup 

dari siswa,oleh karena itu diperlukan adanya media pembelajaran tabel periodik 

unsur-unsur kimia. 

  Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi belajar. Media merupakan sarana penyalur pesan materi 

pelajaran yang disampaikan guru agar siswa mudah menerima materi yang sudah 

disampaikan. Penggunaan media pembelajaran secara tepat merupakan hal yang 

penting dalam proses pembelajaran (Wena, 2009).  

Dalam penelitian ini penulis melakukan upaya untuk mengatasi masalah yang 

telah diuraikan, upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan media 
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pembelajaran dalam proses belajar yang dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, disamping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran 

juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan menafsirkan dan memadatkan informasi 

(Djamarah dan Zain, 2002). Penulis memilih game edukasi sebagai salah satu 

solusinya. Game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan 

pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi 

multimedia interaktif (Rosa dan Salahuddin, 2011).   

Metode rancangan game edukasi unsur periodik kimia seperti Waterfall 

(Pressman,2015) dan Research and Development (RnD) (Sugiyono, 2009). Waterfall 

dianggap lebih cocok digunakan untuk proyek pembuatan sistem baru dan juga 

pengembangan software karena prosesnya lebih terstruktur, hal ini membuat kualitas 

software baik dan tetap terjaga, namun kelemahan proses pengembangan Waterfall 

bersifat lambat dan kinerja personil menjadi kurang optimal karena terdapat proses 

menunggu satu tahap selesai terlebih dahulu. RnD dapat menghasilkan produk 

tertentu , memvalidasi dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2009), 

tetapi Rnd memiliki kelemahan pada waktu yang dibutuhkan relatif panjang, karena 

prosedur yang harus ditempuh dan relatif kompleks serta membutuhkan sumber daya 

yang besar  (Sugiyono, 2009) 

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode yang cocok untuk 

meningkatkan minat belajar siswa yang gemar bermain supaya pembelajaran menjadi 

lebih mudah dan cepat dipahami, Metode pembelajaran Accelerated Learning 

menurut  (Russel, 2011) Accelerated pada dasarnya berarti semakin bertambah cepat 
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dan Learning didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan kebiasaan yang 

disebabkan oleh penambahan keterampilan, pengetahuan, atau sikap baru dan jika 

digabungkan, pembelajaran cepat berarti “mengubah kebiasaan dengan meningkatkan 

kecepatan”. Kelebihan dari dijalankannya metode Accelerated Learning yaitu siswa 

mampu belajar lebih banyak dan cepat, memiliki ingatan yang lebih baik, dan 

meningkatkan kemampuan untuk melakukan inovasi (Russel, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian menggunakan 

metode accelerated learning pada game unsur-unsur kimia yang akan dibuat. Tujuan 

dari penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi unsur-unsur 

kimia yang ada di tabel periodik unsur melalui game.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode 

Accelerated Learning konsep M-A-S-T-E-R pada game edukasi tabel periodik unsur 

kimia yang akan dibuat? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pada penelitian ini hanya membahas unsur yang terletak di golongan 

utama yang terdiri dari golongan IA sampai VIIIA. 

2. Software yang digunakan untuk membuat game ini adalah Unity dengan 

menggunakan UnityScript C#. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan game dengan 

menerapkan metode Accelerated Learning konsep M-A-S-T-E-R pada game edukasi 

tabel periodik unsur kimia, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi unsur-unsur kimia yang ada di tabel periodik unsur melalui game.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Sebagai media hiburan dan edukasi bagi siswa. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pemilihan dan penggunaan media sebagai upaya untuk menyajikan 

materi unsur-unsur periodik yang lebih menarik. 

3. Memberikan alternatif dalam penggunaan media belajar yang menarik 

sehingga diharapkan dapat menimbulkan motivasi dalam belajar kimia, 

dengan adanya motivasi belajar dan perasaan senang dalam bermain game 

edukasi ini diharapkan bisa memberikan pengalam belajar yang mudah di 

ingat, sehingga dapat memahami unsur periodik kimia. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini membutuhkan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk 

mendukung penelitian yang akan dilakukan, dan tinjauan pustaka yang digunakan 

antara lain: 

1. Oleh Rian Agus Dwinata, Rusdi Efendi, Sal Prima Yudha (2016) dari 

jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu 
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dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Tabel Periodik Unsur dan 

Perumusan Senyawa Kimia dari Unsur Kimia Dasar Berbasis Android 

dalam penelitian yang dilakukan penulis membangun aplikasi tabel 

periodik unsur dengan Unity 3D. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

adalah peneliti berhasil membangun aplikasi tabel periodik unsur dan 

perumusan senyawa kimia berbasis unity dan objek 3D dan animasi dapat 

berjalan dengan baik.  

2. Oleh  Dwi Handayani, dan Rudiana Agustini (2016) Jurusan Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Surabaya dengan judul Pengembangan Permainan Tebak Kata Sebagai 

Media Pembelajaran Pada Materi Kimia Unsur, penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui kevalidan suatu permainan tebak kata yang 

dikembangkan sebagai media pembelajaran dengan menggunakan metode 

RnD. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permainan tebak kata 

yang dikembangkan layak digunakan. 

3. Oleh Ari Hendriyana, Sri Mulyani, Siti Sundari Miswadi (2013) 

Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang dengan judul Pengembangan Software Pembelajaran Mandiri 

(SPM) Materi Sistem Periodik Unsur dan Struktur Atom, penelitian 

pengembangan ini melalui empat tahap yaitu: penetapan, perencanaan, 

pengembangan dan penyebaran, hasil dari penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar yang lebih besar pada kelas eksperimen. 
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4. Oleh Lucky Dwi Larasati, Sri Poedjiastoeti (2016), Jurusan Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Surabaya dengan Judul Pengembangan Permainan Kartu Domino Kimia 

Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Unsur Periodik Bagi Siswa 

SMALB Tunarungu. Metode yang digunakan pada penelitian ini RnD 

yang terdiri dari tahap studi pendahuluan, pengembangan dan pengujian 

produk, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan kartu domino 

kimia layak digunakan sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

unsur bagi siswa SMALB tunarungu, kelayakan media tersebut ditinjau 

dari hasil validasi pada kualitas penyajian, tampilan, bahasa, serta 

persyaratan.  

5. Oleh Ratna Almira Sari, Sulistyo Saputro, Agung Nugroho (2014) 

Program Study Pendidikan Kimia, Jurusan Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surakarta dengan judul 

Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Berbasis Blog Untuk Materi 

Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur SMA Kelas XI. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menghasilkan modul 

pembelajaran kimia berbasis blog dengan menggunakan metode 

penelitian Research and Development dengan hasil modul pembelajaran 

ini memenuhi kriteria dan baik digunakan dalam pembelajaran kimia. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan 

metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini dengan menerapkan metode 
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pembelajaran Accelerated Learning yang merupakan suatu metode yang 

mempercepat pemahaman siswa tentang suatu konsep dalam proses 

pembelajaran. 


