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ABSTRAK 

Yuli Indah Miranti                      : Pembuatan Media Pembelajaran Game 

Edukasi Berbasis Android pada Materi 

Ikatan Kimia 

  

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan sulitnya siswa dalam mempelajari materi 

ikatan kimia yang bersifat abstrak. Oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran 

yang dapat membatu siswa untuk memvisualisasikan keabstrakan tersebut. Tujuan 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan tampilan hasil setiap tahapan pembuatan dan 

menganalisis hasil uji kelayakan media pembelajaran game edukasi berbasis 

android pada materi ikatan kimia. Metode penelitian yang digunakan adalah  design 

based research (DBR) dengan model ADDIE yang dimodifikasi. Instrumen yang 

digunakan yaitu flowchart, storyboard, angket validasi dan angket uji coba terbatas. 

Tahap analisis yaitu dengan cara membuat peta konsep dan analisis konsep ikatan 

kimia. Sehingga, diketahui bagian dari konsep ikatan kimia yang dapat 

dikembangkan dalam media pembelajaran. Pada tahap desain, dihasilkan flowchart 

dan storyboard yang berfungsi untuk menggambarkan scene-scene yang akan ada 

pada game edukasi ikatan kimia. Tahap terakhir yaitu pengembangan, pada tahap 

ini dihasilkan game edukasi berbasis android pada materi ikatan kimia. Berdasarkan 

uji validasi media pembelajaran game edukasi ikatan kimia didapatkan nilai rhitung 

rata-rata sebesar 0,82 atau layak digunakan. Sedangkan hasil uji coba terbatas 

didapatkan nilai rata-rata  sebesar 90,66%.  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penyajian media pembelajaran game edukasi berbasis android pada materi ikatan 

kimia yang dibuat layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

Kata kunci : ikatan kimia, game edukasi, media pembelajaran, android 
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