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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Konsep tentang Sistem Pencernaan Manusia merupakan salah satu 

materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), khusunya kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mata 

pelajaran ini membahas tentang memproses makanan dan menyerap sari 

makanan berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga 

membahas organ-organ yang berada didalam tubuh manusia. Dalam 

materi ini juga dibahas gangguan pada sistem pencernaan cukup beragam. 

Faktor penyebab yang bermacam-macam, diantaranya makanan yang 

kurang baik dari segi kebersihan dan kesehatan, keseimbangan nutrisi, 

pola makan yang kurang tepat, adanya infeksi, dan kelainan pada organ 

pencernaan.  

Dalam materi ini berisi organ-organ pencernaan manusia yang 

berfungsi untuk mencerna makanan, antara lain mulut yang berfungsi 

sebagai alat pencernaan mekanis karena membantu memecah makanan 

menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, kerongkongan berfungsi 

sebagai jalan gumpalan makanan dari mulut menuju ke lambung, di dalam 

lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi, usus halus atau 

usus dua belas jari bermuara dua saluran yaitu dari pankreas dan kantong 

empedu, usus besar terdapat sisa makanan hasil pencernaan usus halus 

masuk ke usus besar, dan anus merupakan sistem pencernaan manusia 

yang terakhir. Sisa makanan yang menjadi kotoran akan melalui bagian 

ujung pada usus besar yang disebut sebagai rektum. Berdasarkan 

pengamatan dan wawancara singkat yang dilakukan di SMP Negeri 1 

Ngemplak terlihat bahwa cara penyampaian materi masih dilakukan secara 

konvensional, artinya guru menjelaskan di depan kelas dan siswa 

mendengarkan di tempat duduk masing-masing. Selain itu, media yang 

digunakan juga masih berupa buku cetak dan poster. Metode pembelajaran 

seperti ini bisa dikatakan kurang interaktif dan cenderung membuat siswa 

menjadi kurang aktif. Metode konvensional yang digunakan sebelumnya 

kurang efektif karena siswa kurang mudah untuk membayangkan 

bagaimana bentuk dan letak organ-organ pencernaan pada tubuh manusia 

sehingga diperlukan simulasi untuk mengatasi masalah tersebut (Juannita 

& Adhi, 2017). Model pembelajaran konvensional merupakan model 

pembelajaran yang mengacu pada gaya mengajar dimana guru terlibat 

aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan 

mengajarkan secara langsung kepada seluruh kelas. Sehingga membuat 

siswa kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran (Saputra, Said, & 

Defitriani, 2019) 
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Jika pelajaran yang diberikan materinya cukup banyak untuk 

dipahami, anak hanya akan sekedar menghafalkan kata-kata atau 

kalimatnya agar dapat diingat jika ditanyakan  dalam ujian.  Namun pada 

dasarnya anak tetap tidak mengerti apa yang dipelajarinya dan apa yang 

dihafalkan oleh anak hanya akan bertahan dalam jangka pendek (Windura, 

2008). 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan media 

pembelajaran interaktif bermuatan game edukasi berisi materi Sistem 

Pencernaan Manusia yang dikemas semenarik mungkin dalam sebuah 

Compact Disk pembelajaran atau flashdisk (Balasubramanian & 

Saminathan, 2015). 

Proses pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa jika di 

dalamnya siswa dapat terlibat secara aktif. Dalam proses belajar mengajar, 

seorang guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: 

(1) apapun yang sedang dipahami atau dipelajari oleh siswa, maka siswa 

yang harus belajar dan bertindak aktif;  (2) setiap siswa belajar sesuai 

dengan tingkat kemampuan masing-masing; (3) siswa akan belajar lebih 

baik jika dalam proses belajarnya selalu diberi motivasi; (4) penguasaan 

alur yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti; (5) 

motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila siswa selalu ada 

pengawasan atas tanggung jawab yang diberikan atas proses belajarnya 

(Baharuddin & Wahyuni, 2015) 

Game edukasi adalah permainan yang dirancang untuk merangsang 

daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan menyelesaikan 

masalah. Game edukasi merupakan media yang saat ini banyak 

dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran berupa multimedia 

interaktif. Game edukasi yang digunakan dalam pembelajaran dapat 

difungsikan dengan baik apabila tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

sesuai dengan kontennya  (Handriyantini, 2009).  

Game edukasi biasa digunakan oleh guru sebagai media 

alternatif pembelajaran dalam mengubah cara belajar konvensional 

menjadi cara belajar simulasi game, sehingga dapat mengembangkan 

kreativitas siswa karena  dalam  game  edukasi  memiliki  unsur 

tantangan, ketepatan, daya nalar, dan etika sehingga lebih menarik 

perhatian siswa (Vitianingsih, 2016). 

Game edukasi bertujuan untuk memancing minat belajar anak 

terhadap materi pembelajaran dengan bermain sehingga dapat 

merangsang perasaan senang,  diharapkan anak bisa lebih mudah 

memahami materi pelajaran yang disajikan (Pujiadi, 2014).  

Guru  perlu  memerhatikan beberapa  prinsip  dalam  pemilihan  

media  pembelajaran  yang  sesuai.  Adapun  prinsip pemilihan media 

pembelajaran yang dimaksud, yaitu (1) kesesuaian media dengan tujuan 
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pembelajaran, (2) kesesuaian dengan karakteristik pembelajar, (3) dapat 

menjadi sumber belajar, (4) efisiensi dan keefektifan pemanfaatan media, 

(5) keamanan bagi pembelajar, (6) kemampuan media dalam 

mengembangkan keaktifan dan kreativitas pembelajar, (7) kemampuan 

media dalam mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 

dan (8) kualitas media (Akbar, 2015). Penggunaan media secara tepat dan 

bervariasi dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar. Media yang 

digunakan bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu media atau multimedia 

(teks, grafik, gambar, audio, visual) yang bisa disajikan dalam waktu yang 

bersamaan (Arsyad, 2014). 

Untuk itu, perlu dibuat media pembelajaran interaktif bermuatan 

game edukasi guna mendukung proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik. Pemanfaatan game sebagai media pembelajaran interaktif 

diharapkan menjadi pilihan yang tepat dan dapat menjadi daya tarik 

tersendiri bagi siswa untuk belajar materi sistem pencernaan manusia mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu Perancangan Game Edukasi Untuk Mengajarkan Materi Sistem 

Pencernaan Manusia Pada Siswa Kelas VIII SMP.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik susah memahami materi yang cukup banyak dan 

menggunakan model pembelajaran menghafal serta kurang 

bervariasi, utamanya pada materi sistem pencernaan manusia. 

2. Metode pembelajaran konvensional membuat peserta didik kurang 

aktif saat kegiatan belajar berlangsung.  

3. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif yang mampu mendukung dalam kegiatan pembelajaran. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti   

membatasi   permasalahan  sebagai   fokus penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini terfokus pada pembuatan produk media pembelajaran 

berbasis game edukasi 2D untuk siswa SMP kelas VIII pada materi 

sistem pencernaan manusia. 

2. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan pada media pembelajaran 

berupa game edukasi dibuat menggunakan software Construct 2 dan 

dapat digunakan pada smartphone android. 

3. Pengujian game edukasi yang dibuat meliputi pengujian produk serta 

pengaruhnya terhadap pemahaman materi dan atau hasil belajar 

siswa. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan game edukasi berbasis Android dengan 

bantuan software Construct 2 pada materi sistem pencernaan 

manusia? 

2. Bagaimana kelayakan game edukasi ini apabila diterapkan untuk 

pembelajaran IPA kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngemplak? 

3. Bagaimana menghadapi pembelajaran secara konvensional agar dapat 

meningkatkan nilai peserta didik? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Peneliti akan menghasilkan produk media interaktif berupa game 

edukasi berbasis Android dengan bantuan software Construct 2..  

2. Menghasilkan produk game edukasi IPA pada materi sistem 

pencernaan manusia. 

3. Menguji kelayakan game edukasi sistem pencernaan manusia  ini 

apabila diterapkan untuk pembelajaran di SMP Negeri 1 Ngemplak. 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian 

untuk pengembangan lanjutan. 

2. Dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang pengembangan 

media pembelajaran berbasis Game Edukasi pada materi sistem 

pencernaan manusia. 

3. Mampu memberi pengertian bahwa melalui kemajuan teknologi 

saat ini dapat diciptakan atau dikembangkan media pembelajaran 

yang dapat membantu mengatasi permasalahan dalam kegiatan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.  

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan 

minat belajar dan menambah ilmu pengetahuan pada materi sistem 

pencernaan manusia. 

2. Bagi Guru 

Sebagai motivasi dan referensi untuk mengembangkan media 

pembelajaran selanjutnya untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar dikelas.  

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti dalam 

mengembangkan media pembelajaran lebih lanjut untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik. 
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4. Bagi Sekolah 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan 

sumbangan pemikiran dalam bentuk media pembelajaran berbasis 

Game Edukasi untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. 

 

 


