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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar dalam pembelajaran daring 

melalui media game edukasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek 

penelitian peserta didik kelas V C SD Supriyadi Semarang sebanyak 30 orang. Penelitian ini 

dilaksanakan 3 siklus, masing-masing siklus 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan terdisi dari 4 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan tahap-tahap penelitian 

sedikit berbeda dari pembelajaran dalam kelas karena pembelajara dilakukan secara terpisah atau 

peserta didik berada dirumah masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan penerapan media game edukasi pada kelas V C Tema 8 SD Supriyadi Semarang 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan peserta didik. Adapun presentase ketuntasan hasil 

belajar peserta didik pada siklus I pertemuan ke-2 sebesar 30% meningkat menjadi 56% pada 

siklus II pertemuan ke-2. Kemudian meningkat lagi pada siklus III pertemuan ke-2 sebesar 70%. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan media game edukasi dapat meningkatkan 

keaktifan peserta didik kelas V C Tema 8 SD Supriyadi Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021.  

Kata Kunci: Keaktifan, Daring, Media pembelajaran, Game edukasi. 

 

PENDAHULUAN  

 Pada era revolusi industry 4.0 merupakan tantangan dalam seluruh bidang ilmu 

secara khusus bidang pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting suatu bangsa. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia 

melalui pengajaran (Rohmah, 2017). Sesuai Undang-Undang sistem pendidikan nasional 

pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasioanal adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangasa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertangung jawab. Tujuan inilah yang 

mendasari peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan dapat 

dilakukan dengan melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran, salah satunya dalah 
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penerapan media pembelajaran. Untuk menjawab tantangan era revolusi industry 4.0, guru 

harus mampu berinovasi dalam penerapan media pembelajaran untuk meningkatkan 

motivasi dan keaktifan peserta didik yang berdampak pada hasil belajar. 

Berdasarkan hasil observasi, peserta didik yang memiliki smartphone hanya 

dimanfaatkan untuk membaca berbagai media sosial dan bermain game. Peserta didik 

belum paham bahwa smartphone sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Bahkan 

peserta didik belum banyak tahu tentang media game edukasi. Menginjak bulan Maret 2020 

di Indonesia menyebarlah isu penyebaran covid-19. Bukan isapan jempol belaka,virus ini di 

akhir tahun 2019 terjadi kasus terinfeksi pertama di negara Cina yaitu kota Wuhan yang 

kemudian menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu cara mencegah 

penyebaran wabah covid-19 antar manusia adalah tidak berinteraksi secara langsung dan 

menjaga jarak satu sama lain. Dalam rangka melaksanakan pencegahan ini, maka Dinas 

Pendidikan dan Olah Raga kabupaten Lombok Utara mewajibkan siswa belajar di rumah 

dalam waktu yang relatif lama. Belajar peserta didik di rumah diawasi orang tua dan 

dipandu oleh guru mata pelajaran secara daring. 

Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk tetap dapat menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan, menarik dan aktif. Walaupun pembelajaran dilaksanakan jarak jauh 

atau daring, guru harus mampu meningkatkan keaktifan peserta didik. Keaktifan peserta 

didik dapat tercipta melalui penerapan media pembelajaran yang menarik. Salah satu media 

pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran daring adalah memanfaatkan game 

edukasi. Game edukasi ini masih jarang ditemui meskipun sudah ada namun pemanfaatan 

dalam media pembelajaran sangat kurang. Game edukasi ini biasa menggunakan laptop 

atau smartpone dan dapat dilaksanakan di manapun berada.  

Game edukasi ini sebagai media pembelajaran yang diintegrasikan dengan soal- soal 

evaluasi diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih menarik,menyenangkan dan aktif. 

Hal ini sependapat dengan Henry (2010) mengemukakan tentang dampak positif 

penggunaan game yang salah satunya adalah game menyenangkan dan menghibur serta 

game yang memberikan latihan untuk memecahkan masalah dan logika sehingga terbiasa 

aktif berpikir, belajar dan berlatih walaupun berada di rumah. Tujuan penelitian ini adalah 

meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di rumah pada masa pencegahan penyebaran 

covid-19 melalui penerapan media game edukasi. Pembelajaran daring adalah pendidikan 

formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah 

sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan 

berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.  

Pembelajaran elektronik (e-learning) atau pembelajaran daring (online) merupakan 

bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika 

dan teknologi berbasis internet. Pendekatan moda daring memiliki karatristrik 

constructivism, social constructivism, community of learners yang inklusif, pembelajaran 

berbasis komputer, kelas digital, interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan pengayaan. 

Melalui pembelajaran daring peserta didik memiliki keleluasaan waktu belajar dan belajar 

dimanapun.  

Keaktifan belajar sangat diperlukan untuk terciptanya pembelajaran daring yang 

interaktif, aktif dan hasil belajar yang maksimal, sehingga apabila dikehendaki peningkatan 

mutu pendidikan maka hasil belajar yang dicapai harus ditingkatkan, dan untuk 
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meningkatkan hasil belajar dibutuhkan keaktifan siswa yang lebih besar dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa, sehingga peserta didik aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan Jamal Ma’mur (2011:60). Kesalahan yang 

sering terjadi pada guru adalah kurang memperhatikan tingkat pemahaman peserta didik 

dalam mengikuti perubahan, langkah, tahap demi tahap dalam penyampaian materi 

pelajaran. Dengan kata lain, peserta didik hanya dibuat tercengang oleh guru dalam 

mempermainkan rumus yang begitu runtun dalam sebuah rangkaian pokok bahasan.  

Keaktifan yang dimaksud pada penelitian ini adalah keaktifan belajar peserta didik. 

Keaktifan belajar terdiri dari kata “Aktif” dan kata “Belajar”. Keaktifan belajar adalah suatu 

usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan giat belajar. Menurut Hamalik keaktifan belajar 

adalah suatu keadaan atau hal peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran. Bentuk bentuk 

keaktifan peserta didik dalam pebelajaran dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik dalam 

proses pembelajaran, seperti diskusi,mendengarkan penjelasan, memecahkan masalah, aktif 

mengerjakan tugas membuat laporan dan mampu mempresentasikan hasil laporan.  

Sedangkan faktor yang mempengarugi keaktifan belajar menurut Nana Sudjana 

adalah stimulus belajar, perhatian dan motivasi, respon yang dipelajari, penguatan, 

pemakaian dan pemindahan.  

Menurut Gagne dan Briggs (dalam Martinis, 2007) faktor-faktor keaktifan belajar 

adalah memberikan dorongan atau menarik perhatian peserta didik, menjelaskan tujuan 

intruksional (kemampuan dasar kepada peserta didik), mengingatkan kompetensi belajar 

kepada peserta didik, memberikan stimulus (masalah,topik dan konsep yang akan 

dipelajari), memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya, memunculkan 

aktivitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, memberi umpan balik (feed 

back), melakukan tes singkat di akhir pembelajaran,dan menyimpulkan setiap materiyang 

disampaikan di akhir pelajaran. Adapun indikator keaktifan belajar adalah mampu 

memecahkan masalah, mampu bekerjasama, mampu mengemukkakan pendapat, mampu 

mengemukakan gagasan atau ide dan perhatian. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa keaktifan belajar adalah suatu keadaan dimana peserta didik dapat melakukan 

berbagai kegiatan yang aktif baik jasmanai maupun rohani seperti pembelajaran dalam 

kelas, pembelajaran jarak jauh yang lebih dikenal pembelajaran daring, memecahkan 

masalah, mengemukakan pendapat guna membantu memperoleh pemahaman kepada 

dirinya sendiri terkait materi yang dibahas. Dari ulasan latar belakang tersebut, maka 

peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Keaktifan 

Peserta Didik Dalam Pembelajaran Daring Melalui Media Game Edukasi Pada Tema8 Kelas V 

C Semester Genap SD Supriyadi Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek penelitian peserta 

didik kelas V C SD Supriyadi Semarang sebanyak 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan 3 

siklus, masing-masing siklus 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan terdisi dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan tahap-tahap penelitian 

sedikit berbeda dari pembelajaran dalam kelas karena pembelajaran dilakukan secara 

terpisah atau peserta didik berada di rumah masing-masing.  
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Desain penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan Arikunto dan Dadang 

Iskandar dan Nasrim (2015, hlm.23) yang terdiri dari langkah – langkah yaitu: perencanaan 

(planning), pelaksanaan tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

Kemudian dilanjutkan kembali perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dan 

kembali dilakukan langkah perencanaan, pelasksanaan, pengamatan dan refleksi”. Tahap-

tahap dalam penelitian menurut Arikunto dalam Dadang Iskandar dan Narsim (2015, 

hlm.23) sebagai berikut: 

 Model dasar penelitian tindakan kelas dari Arikunto  

 

(Sumber: Arikunto (2010, hlm.17) dalam Dadang Iskandar & Narsim 2015, 

hlm.23) 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring melalui media game 

edukasi quiziz dan wordwall pada masa pencegahan penyebaran covid-19. Penelitian ini 

dilakukan pada materi zaman prasejarah Penelitian dilakukan sejak dimulainya belajar di 

rumah sejak awal tahun 2020. Instrumen pengumpulan data adalah lembar observasi 

pelaksanaan proses pembelajaran daring melalui game adukasi quiziz, sedangkan teknis 

analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kualitatif menggunakan 

kreteria pencapaian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas V C SD Supriyadi Semarang. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya keaktifan dalam pembelajaran, untuk 

itu direncanakan perbaikan pembelajaran dengan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dalam upaya meningkatkan kekatifan peserta didik dalam pembelajaran melalui media 

game edukasi. 

Selain itu peserta didik tidak aktif dalam bertanya atau menjawab ketika proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Peserta didik aktif menjawab jika guru menunjuk salah 
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satu peserta didik untuk bertanya atau menjawab dan yang aktif dalam menjawab ketika 

pembelajaran hanya beberapa peserta didik saja. Maka peserta didik merasa enggan untuk 

memperhatikan penjelasan dari guru justru peserta didik saling memperhatikan peserta didik 

lainnya saat proses pembelajaran berlangsung.  

 Berdasarkan observasi pada hasil keaktifan peserta didik dalam pembelajaran serta 

refleksi per pertemuan setiap siklusnya. Pada proses kegiatan pembelajaran pada Tema 8 

“Lingkungan Sahabat Kita” dengan menerapkan media game edukasi. Keaktifan belajar 

peserta didik mengalami peningkatan per pertemuan setiap siklusnya. Berikut data 

peningkatan rata – rata skor hasil keaktifan peserta didik pada Tema 8 “Lingkungan Sahabat 

Kita” sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Observasi Keaktifan Peserta Didik Siklus I, II dan III 

 

 

Adapun untuk presentase keaktifan peserta didik kelas V C dengan penerapan media 

game edukasi juga mengalami peningkatan per pertemuan setiap siklusnya. Maka dapat 

dijabarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:  

Diagram 4.1 Perbandingan Presentase Keaktifan Peserta Didik. 

 

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa keaktifan peserta didik dengan 

menerapkan media game edukasi dalam pembelajaran daring mengalami peningkatan setiap 

kegiatan pembelajaran. Adapun presentase ketuntasan hasil belajar peserta didik pada siklus 

I pertemuan ke-2 sebesar 30% meningkat menjadi 56% pada siklus II pertemuan ke-2. 

Kemudian meningkat lagi pada siklus III pertemuan ke-2 sebesar 70%. 

Guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan mediator kegiatan pembelajaran 

yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Penyajian materi 

pembelajaran melalui aplikasi Zoom Meeting dengan media power point, video pembelajaran 

dan ditambah dengan media game edukasi dapat menciptakan suasana belajar yang 

No. Siklus Rata-Rata Katagori 

1. Siklus I 30% Rendah 

2. Siklus II 56% Cukup 

3. Siklus III 70% Tinggi 
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menyenangkan sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

daring.  

Media game edukasi quiziz dan wordwall dapat meningkatkan keaktifan peserta 

didik pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 Tema 8 SD Supriyadi Semarang karena 

dalam pelaksanaanya seolah-olah membawa aktivitas multi permainan dan membuat 

pembelajaran lebih interaktif yang menyenangkan sehingga setiap peserta didik dapat 

menguasai permainan yang bersifat memberi banyak pengetahuan yang berdampak pada 

hasil belajar. Walaupun belum 100% siswa kelas V C melakukan pembelajaran daring karena 

ada beberapa kendala yang penyelesaianya perlu dilakukan kerjasama antara sekolah, orang 

tua peserta didik, komite, dinas terkait dan steakholder. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan penerapan media 

game edukasi pada kelas V C Tema 8 SD Supriyadi Semarang menunjukkan adanya 

peningkatan keaktifan peserta didik. Adapun presentase ketuntasan hasil belajar peserta 

didik pada siklus I pertemuan ke-2 sebesar 30% meningkat menjadi 56% pada siklus II 

pertemuan ke-2. Kemudian meningkat lagi pada siklus III pertemuan ke-2 sebesar 70%.  

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan media game edukasi dapat 

meningkatkan keaktifan peserta didik kelas V C Tema 8 SD Supriyadi Semarang Tahun 

Pelajaran 2020/2021. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, maka saran yang 

tepat yaitu: (1) hendaknya peserta didik memperhatikan penjelasan dan pengarahan dari 

guru dan lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik dalam pembelajaran daring. (2) Guru hendaknya memiliki keterampilan yang 

tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik agar proses kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran daring. (3) Sekolah hendaknya memfasilitasi sarana prasarana untuk 

meningkatkan mutu mutu dan kualitas pendidikan dalam proses kegiatan pembelajaran dan 

mengimplementasikan media game edukasi dalam proses kegiatan pembelajaran daring. 
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