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PERANCANGAN GAME EDUKASI UNTUK MENGAJARKAN MATERI 

SISTEM PENCERNAAN MANUSIA PADA SISWA KELAS VIII SMP 

Abstrak 

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). Akan tetapi, penyampaian materi masih 

dilakukan secara konvensional, artinya guru hanya menjelaskan di depan kelas 

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

digunakan juga masih berupa buku dan poster. Oleh sebab itu perlu dibuat media 

pembelajaran interaktif bermuatan game edukasi guna mendukung proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Tujuan penelitian ini adalah merancang 

game edukasi sebagai salah satu media alternatif untuk mengajarkan materi sistem 

pencernaan manusia pada mata pelajaran IPA. Metode pengembangan 

menggunakan Research and Development (R&D), dengan model tahapan: 

Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE). Uji coba 

dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak sebanyak 34 siswa. 

Uji coba dilakukan dalam satu kelompok kelas dan diperoleh tanggapan dari 

partisipan melalui pre-test post-test. Terhadap pembelajaran secara konvensional 

memperoleh rata-rata dari hasil pret-test yaitu 57,6% sedangkan setelah 

menggunakan media game memperoleh  rata-rata dari hasil post-test yaitu 68,5%. 

Media berbasis game juga mendapatkan penilaian dari ahli media memperoleh 

nilai rata-rata 97% dan ahli materi memperoleh nilai rata-rata 88%. Sehingga 

dapat disimpulkan hasil dalam penelitian ini layak dijadikan sebagai media 

pembelajaran pada materi sistem pencernaan manusia. Adanya media 

pembelajaran berbasis game ini diharapkan dapat menjadi referensi terciptanya 

media pembelajaran yang lebih menarik serta inovatif. 

Kata kunci: sistem pencernaan manusia, media pembelajaran, game edukasi 

 

Abstract 

The concept of the Human Digestive System is one of the materials taught in 

Natural Sciences (IPA) subjects, especially grade VII Middle School (SMP). 

However, the delivery of material is still done conventionally, meaning the 

teacher only explains in front of the class and students listen in their respective 

seats. In addition, the media used are still in the form of books and posters. 

Therefore it is necessary to make interactive learning media with educational 

games to support the learning process to be more interesting. The purpose of this 

study is to design an educational game as an alternative media to teach the 

material of the human digestive system in natural science subjects. The 

development method uses Research and Development (R&D), with the model 

stages: Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE). 

The trial was conducted on 34 students of class VIII of SMP Negeri 1 Ngemplak. 

The trial was conducted in one class group and obtained responses from 

participants through pre-test post-test. Conventional learning obtained an average 

of pretest test results of 57.6% while after using game media obtained an average 

of posttest results of 68.5%. Game-based media also received ratings from media 

experts who scored an average of 97% and material experts rated an average of 

88%. So it can be concluded the results in this study deserve to be used as 
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learning media on the material of the human digestive system. The existence of 

game-based learning media is expected to be a reference for the creation of more 

interesting and innovative learning media. 

Keywords: human digestive system, learning media, educational games 

 

1. PENDAHULUAN 

Mata pelajaran IPA khususnya materi sistem pencernaan manusia 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. Berdasarkan pengamatan dan wawancara singkat yang 

dilakukan di SMP Negeri 1 Ngemplak terlihat bahwa cara penyampaian materi 

masih dilakukan secara konvensional, metode pembelajaran seperti ini bisa 

dikatakan kurang interaktif dan cenderung membuat siswa menjadi kurang aktif. 

Metode konvensional yang digunakan sebelumnya kurang efektif karena siswa 

masih merasa 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). 

Sehingga dengan adanya masalah tersebut dibuatlah media pembelajaran 

sebagai pemanfaatan dari teknologi pembelajaran. Media pembalajaran 

merupakan sarana yang digunakan untuk mendorong peserta didik dalam proses 

pembelajaran secara langsung. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang 

berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan bahan 

ajar. Maka dapat dikatakan bentuk interaksi tidak akan berjalan tanpa bantuan 

sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi (Ningsih, 2015).  
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Tujuan dari pengembangan media pembelajaran adalah untuk menghasilkan 

media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang ada.  Arif et al. (2016) 

menyatakan bahwa game edukasi adalah suatu permainan untuk merangsang daya 

pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah dalam 

mendukung pembelajaran serta menambah pengetahuan penggunanya  melalui  

suatu  media unik dan menarik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan 

yang bersifat mendidik demi kepentingan peserta didiknya. Teknologi canggih ini 

mampu memberikan sebuah pengalaman baru serta menyenangkan bagi 

penggunanya, karena pengguna seolah-olah bisa menyentuh objek tersebut secara 

langsung. 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dirancang suatu media pembelajaran 

yang menarik guna meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, salah satunya 

berupa Game Edukasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan 

pembelajaran antara guru dengan peserta didik di dalam kelas dan sebagai salah 

satu media alternatif untuk mengajarkan materi sistem pencernaan manusia pada 

mata pelajaran IPA. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development 

(R&D). Metode penelitian dan pengembangan ini adalah sebuah metode 

penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk 

tertentu dan menguji keefektivitasannya. Penelitian ini menghasilkan produk 

berupa media pembelajaran berbasis game edukasi, dimana dalam pembuatannya 

menggunakan software Construct 2. Menurut Sukmadinata & Nama (2016) 

Research and Development (R&D) adalah berupa proses yang merupakan langkah 

untuk mengembangkan produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah 

ada yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian dan 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) yang merupakan suatu model tahapan-tahapan secara  sistematika 

(tertata) dalam penggunaan bertujuan  untuk  tercapainya  hasil  yang  di  

inginkan. Adapun tahapan model pembelajaran ADDIE memiliki 5 tahap yaitu, 
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analysis, design, develop, implement, evaluate (Aldoobie, 2015). Pada tahap 

analysis, merupakan tahap identifikasi atau menganalisis materi apa saja yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tahap kedua adalah design yang 

merupakan rancangan pembelajaran yang efektif agar mempermudah proses 

pembelajaran. Tahap ketiga adalah development atau pengembangan yang 

dilakukan dengan mengembangkan suatu pembelajaran berdasarkan bahan 

pendukung. Tahapan selanjutnya adalah tahap implement atau implementasi 

berdasarkan penerapkan bahan pendukung untuk menyampaikan tingkat 

efektifitas dan efisien dari pembelajaran. Tahap terakhir adalah tahap evaluate 

atau evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan, melanjutkan, atau 

menghentikan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Model pengembangan ini 

dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti 

model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar 

(Muazzomi, 2017). 

2.1 Instrumen Penilaian 

Penilaian digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat peserta didik setelah 

menggunakan media game edukasi pada materi sistem pencernaan manusia. 

Melalui angket yang disediakan oleh peneliti akan memudahkan partisipan dalam 

mengutarakan pendapatnya setelah menggunakan media pembelajaran. Adapun 

instrumen penilaian dari peserta didik dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Instrumen penilaian peserta didik 

         Aspek      Jumlah soal    

        Motivasi                    3 

        Menarik                     5 

         Mudah             2  
       Manfaat             1  

Pada tabel  1 dapat dilihat instrumen penilaian untuk peserta didik terdapat 

4 aspek dengan jumlah butir soal masing-masing berbeda. Aspek tersebut yaitu 

motivasi dengan jumlah soal 2, menarik dengan jumlah soal 2, mudah dengan 

jumlah soal 5, dan manfaat dengan jumlah soal 1. Pada aspek motivasi terdapat 

pertanyaan mengenai antusias responden untuk mendapatkan skor tertinggi dalam 

game edukasi dan semangat siswa mengikuti mata pelajaran IPA di sekolah 

menggunakan media game. Aspek yang kedua yaitu menarik, terdapat pertanyaan 

mengenai ketertarikan siswa dengan tampilan game dan ketertarikan terhadap 



 

5 
 

model permainan. Selanjutnya aspek mudah, terdapat pertanyaan mengenai 

kemudahan siswa belajar menggunakan media game daripada menggunakan buku, 

mudah mengoperasikan game, mudah memahami cara bermain game, dll. Yang 

terakhir aspek manfaat yang terdapat pertanyaan mudah menyelesaikan latihan 

soal pada game. 

Ahli media dibutuhkan untuk menguji kelayakan dengan memberikan 

penilaian terhadap media yang sedang dikembangkan apakan termasuk layak atau 

tidak, Adapun instrumen penilaian ahli media dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Instrumen penilaian ahli media 

          Aspek                  Jumlah soal 

        Efisiensi                         4 

       Tampilan                         8 

     Kualitas Teknik           4 
            Software                        4 

 Pada tabel 2 dapat dilihat instrumen penilaian untuk ahli media yang 

terdapat aspek efisiensi dengan jumlah 4 soal, aspek tampilan dengan jumlah 8 

soal, aspek kualitas teknik dengan jumlah 4 soal, dan aspek software dengan 

jumlah 4 soal. Pada aspek efisiensi terdapat pertanyaan mengenai alur kerja media 

dan pengoperasian mudah dipahami atau tidak. Dalam aspek tampilan terdapat 

pertanyaan mengenai konsistensi fitur-fitur dalam media. Kemenarikan tampilan 

desain, kesesuain gambar animasi dalam media, dll. Selanjutnya yaitu aspek 

kualitas teknik terdapat pertanyaan mengenai media tidak membosankan, materi 

yang disajikan sesuai, dll. Yang terakhir yaitu aspek perangkat lunak atau 

software yang terdapat pertanyaan media dapat dikelola dengan mudah, media 

dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran, dll. 

Selain dari peserta didik dan ahli media, penilaian juga diambil dari ahli materi 

untuk mengatahui kelayakan materi yang ada di dalam media pembelajaran. 

Adapun instrumen penilaian ahli materi dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Instrumen penilaian ahli materi 

          Aspek                  Jumlah soal 

       Pembelajaran                   6 

          Materi           9 

Pada tabel 3 dapat dilihat instrumen penilaian ahli materi yag terdapat aspek 

pembelajaran dengan jumlah 6 soal, dan aspek materi dengan jumlah 9 soal. Pada 

aspek pembelajaran terdapat pertanyaan mengenai kejelasan uraian materi, 

kejelasan penggunaan bahasa, dll. Dalam aspek materi atau isi terdapat pertanyaan 
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mengenai gambar yang disajikan mendukung materi, kemudahan penggunaan 

media pembelajaran, kesesuain animasi untuk memperjelas isi, dll. 

2.2 Teknik Analisis Data 

Data hasil validasi ahli media media dan materi dihitung dan dikategorikan ke 

dalam rentang nilai 5 dengan kategori yaitu: (4) sangat layak, (3) layak, (2) kurang 

layak dan (1) tidak layak. Riduwan (2015) menyatakan hasil persentase kelayakan 

media pembelajaran berbasis game dapat dikonversikan dengan menggunakan 

persentase kelayakan seperti pada tabel 4. 

Tabel 4. Rentang kategori kelayakan media 

          Persentase (%)              Kriteria 

        0% – 25%                        Tidak layak 

       26% – 50%                      Kurang layak 

       51% – 75%                 Layak 
         76% – 100%                   Sangat Layak 

Berdasarkan tabel 4 dijelaskan bahwa produk dapat dikatakan tidak layak 

dalam penggunaannya jika skor yang dicapai antara 0% - 25%, jika skor antara 

26% - 50% maka produk dikatakan kurang layak untuk digunakan, jika skor 

antara 51% - 75% maka produk dikatakan layak untuk digunakan, jika skor 

penilaian antara 76% - 100% maka produk dapat dikatakan layak untuk 

digunakan. 

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rata-rata penilaian skor pada setiap 

kuisioner dapat dimasukkan rumus menurut (Riduwan, 2015) seperti pada rumus 

(1). 

P = 
 

 
   100%     …………..……….……….……(1) 

Keterangan:  

P = Persentase  

f =  frekuensi nilai yang diperoleh  

N = jumlah nilai maksimal  

Perhitungan validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan software 

SPSS V.24 sehingga dapat mengetahui setiap butir instrumen valid atau tidak. 

Rumus yang digunakan software SPSS V.24 untuk mengetahui validitas setiap 

butir soal yaitu menggunkanan rumus korelasi product moment (Arikunto, 2016) 

seperi pada rumus (2). 



 

7 
 

rxy = 
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
    .……………(2) 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel 

yang dikorelasikan  

ΣX  = Jumlah skor tiap item  

ΣY = Jumlah skor total item  

ΣX
2
 = Jumlah skor-skor X yang dikuadratkan  

ΣY
2
 = Jumlah skor-skor Y yang dikuadratkan 

ΣXY = Jumlah perkalian X dan Y  

N = Jumlah responden uji coba 

Adapun kriteria uji validitas soal dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Kriteria uji validitas soal 

          Nilai Interval (%)        Kategori 

        0% – 25%                        Tidak Valid 

                 26% – 50%                      Kurang Valid 

       51% – 75%                 Valid 

         76% – 100%                   Sangat Valid 

Dari tabel 6 dijelaskan bahwa suatu soal dapat dikatakan valid apabila 

nilai interval antara 76%-100%, jika skor di antara 51%-75% maka masuk 

dalam kategori valid. Media dikatakan kurang valid jika skor diantara 26%-

50%, dan dikatakan tidak valid apabila skor di antara 0%-25%.  

Hasil kuesioner partisipan dapat ditentukan reliabel atau tidaknya dengan 

menggunakan rumus (Sugiyono, 2015) seperti pada rumus (3). 

r11 = ,
 

   
-,  

∑  
 

  
 
-    ………………….……(3) 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal 

∑  
  = jumlah varians skor tiap item 

  
   = varians skor total 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Produk Media Game Edukasi 

Media pembelajaran berbasis game menampilkan materi, permainan, dan kuis 

yang dikemas semenarik mungkin agar peserta didik merasa semangat dalam 
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belajar dan merasa tertantang dalam memainkan game pada materi sistem 

pencernaan manusia. Penggunaan media pembelajaran ini menggunakan android 

untuk instalasi karena file media berformat .apk. Berikut merupakan tampilan dari 

game edukasi sistem pencernaan manusia. 

 
Gambar 1. Tampilan halaman menu utama 

Gambar 1 merupakan scene tampilan dari menu utama game yang terdapat 

3 pilihan tombol yaitu mulai, KI&KD, dan silabus. Ketika user memilih 

pengaturan backsound yang ada diatas bagian kiri yaitu berfungsi untuk 

mengaktifkan atau menonaktifkan suara. Apabila tombol tersebut tidak ada tanda 

slash (/) maka backsound aktif apabila pada tombol backsound terdapat slash (/) 

maka backsound tidak aktif. Tombol menu digunakan untuk memulai bermain, 

tombol KI&KD berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, tombol silabus 

berisi silabus, tombol tanda tanya (?) berisi urutan bermain game, tombol icon 

orang berisi profil dari pembuat media, serta tombol close (X) adalah tombol 

keluar yang digunakan untuk berhenti dan menutup aplikasi. Apabila dipilih mulai 

akan menampilkan seperti pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Halaman pilihan 
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Gambar 2 merupakan halaman pilihan apabila dipilih materi maka akan 

menampilkan jenis nutrisi, sistem pencernaan manusia dan gangguan atau 

penyakit. Sebelum ke permainan pengguna harus mempelajari materi yang telah 

disediakan. Setelah itu dapat melanjutkan ke permainan maka akan muncul 

permainan  yang meliputi dari materi tersebut.  

 

 
Gambar 3. Tampilan jenis nutrisi 

Pada gambar 3 adalah tampilan dari jenis nutrisi yang apabila user 

memilih gambar pisang akan muncul manfaat dan kandungan nutrisi dari buah 

pisang tersebut. Sama halnya apabila user memilih gambar susu, telur dan lain 

sebagainya. Apabila user memilih gambar susu maka akan muncul pilihan 

manfaat dan nutrisi, jika user memilih tombol manfaat maka akan muncul manfaat 

susu bagi tubuh dan kandungan nutrisi yang ada pada susu. Selanjutnya terdapat 

tampilan dari isi materi yaitu jenis nutrisi dari buah pisang pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Tampilan pilihan manfaat&nutrisi 

Gambar 4 merupakan tampilan pilihan manfaat&nutrisi saat pengguna 

memilih tombol manfaat maka akan muncul penjelasan manfaat dari buah pisang 

seperti pada gambar 5 di bawah ini. Apabila pengguna memilih tombol nutrisi 

maka akan muncul penjelasan dari nutrisi yang terkandung di dalam buah pisang 
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dan beberapa buah lainnya meliputi kalori, karbohidrat, gula dan lain sebagainya 

seperti pada gambar 6. 

 
Gambar 5. Tampilan manfaat buah pisang 

 
Gambar 6. Tampilan nutrisi buah pisang 

Selanjutnya terdapat materi dari sistem pencernaan manusia Terdapat 

tampilan dari fungsi organ-organ salah satunya yaitu lambung, user harus 

mengetahui isi materi yang terdapat dalam organ tubuh manusia. Mulai dari 

rongga mulut, hati, kerongkongan, lambung dan lain sebagainya. Sebagai contoh 

misal di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi dan di dalam 

getah lambung mengandung enzim klorida (HCL) dapat dilihat pada gambar 7. 

Karena ditahap akhir dari game ini terdapat quiz yang pertanyaannya berkaitan 

dengan materi yang sudah tercantum sebelumnya. 

 
Gambar 7.Tampilan fungsi organ-organ 
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 Setelah menampilkan fungsi organ terdapat permainan untuk mempelajari 

gangguan atau penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan seperti pada 

gambar 8. Menjelaskan isi materi pada bagian gangguan atau penyakit yang ada di 

bagian organ tubuh bagian jantung. Apabila user  dapat memangsa semua virus 

maka user akan mengetahui penjelasan berbagai macam gangguan dan atau 

penyakit yang ada di organ tubuh manusia. 

 

Gambar 8. Tampilan isi materi gangguan atau penyakit 

Selanjutnya merupakan tampilan dari quiz atau latihan soal. User 

diberikan kesempatan untuk menyelesaikan 20 soal dalam waktu 120 detik. Cara 

mengerjakannya yaitu dengan cara menekan tombol pada jawaban yang benar 

maka jika sudah terjawab akan otomatis melanjutkan pada soal selanjutnya. 

Berikut pada gambar 8 merupakan tampilan quiz atau latihan soal. Di bagian kiri 

atas terdapat button home yang berfungsi untuk kembali ke menu utama dan 

button exit digunakan untuk keluar dari permainan. 

 
Gambar 9. Tampilan quiz 
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Cara bermain game ini yaitu pertama user memilih menu materi setelah itu 

lanjut ke permainan dan yang terakhir yaitu kuis. Pada menu materi user harus 

mempelajari materi yang telah disediakan antara lain menganalisis sistem 

pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan 

sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan sesuai 

dengan kompetensi dasar yang terdapat pada tabel 6. Setelah memahami materi 

tersebut, user dapat melanjutkan ke menu permainan, yang cara bermainnya yaitu 

dihubungkan sesuai gambar yang telah disediakan tujuan dari permainan tersebut 

yaitu agar siswa memahami letak dari bagian-bagian sistem pencernaan. 

Permainan selanjutnya yaitu terdapat materi gangguan yang berbuhubungan 

dengan sistem pencernaan. Player egg harus menangkap virus-virus yang di 

dalamnya terdapat materi dari gangguan atau penyakit, dan player egg harus 

menghindari monster agar dapat menyelesaikan permainan. Apabila player egg 

terkena monster selama 3 kali maka akan game over sehingga tidak dapat 

melanjutkan untuk berlatih kuis. Adapun kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi materi sistem pencernaan manusia terdapat pada tabel 6. 

Tabel 6. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

- Menganalisis sistem 

pencernaan pada manusia dan 

memahami gangguan yang 

berhubungan dengan sistem 

pencernaan, serta upaya 

menjaga kesehatan sistem 

pencernaan 

 Memahami berbagai bahan dan zat 

makanan  

 Melakukan uji bahan makanan 

 Memahami sistem organ pencernaan  

 Memahami enzim pencernaan 

 Memahami berbagai penyakit yang 

berhubungan dengan sistem 

pencernaan 

 Pada tabel 6 terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi dari materi sistem pencernaan. Di dalam game terdapat menu materi 

yang menjelaskan tentang jenis nutrisi yang berisi dari kandungan nutrisi pada 

makanan tertentu. Selanjutnya terdapat materi dari sistem pencernaan yang berisi 

dari macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. Yang terakhir yaitu 

memahami berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan di 

dalam game terdapat pada permainan level 3. Game bisa dikatakan sesuai dengan 
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indikator karena sudah melalui tahap validasi yang telah dilakukan oleh ahli 

materi yaitu guru IPA di SMP Negeri 1 Ngemplak. 

 

3.2 Validasi Ahli 

Sebelum media diujikan kepada subjek inti penelitian harus melalui tahap validasi 

kelayakan media pembelajaran berbasis game terlebih dahulu oleh 2 ahli yaitu ahli 

media dan ahli materi. Dapat dilihat hasil validasi oleh media pada gambar 10. 

 
Gambar 10. Hasil validasi ahli media 

Dari gambar 10 dapat dilihat terdapat 4 aspek yaitu aspek efisiensi dengan 

persentase 100%, aspek tampilan dnegan persentase 94%, aspek kualitas teknik 

dengan persentase 100% dan aspek software dengan persentase 94%. Sehingga 

diperoleh rata-rata dari ke empat aspek tersebur yaitu 97% dan masuk dalam 

kategori sangat layak. 

Selain validasi dari ahli media, dilkukan juga validasi ahli materi untuk 

mengetahui kelayakan materi yang digunakan dapat dilihat pada gambar 11. 

 
Gambar 11. Hasil validasi ahli materi 
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Pada gambar 11 menampilkan hasil dari validasi oleh ahli materi terdapat 2 aspek 

yaitu aspek pembelajaran memperoleh persentase 83% dan materi memperoleh 

persenase 92% sehingga dari ke dua aspek tersebut diperoleh rata-rata 88% yang 

termasuk dalam kategori sangat layak. 

3.3 Pengujian Terhadap Partisipan 

Uji coba media dilakukan kepada subjek inti penelitian yaitu dengan jumlah 34 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngemplak. Pada tahap ini dilakukan uji 

penilaian dari angket untuk mengukur kelayakan tanggapan siswa dari 

penggunaan media pembelajaran tersebut. Hasil penilaian siswa dengan grafik 

sebagai berikut: 

 
Gambar 12. Penilaian hasil kuesioner partisipan 

Berdasarkan hasil persentase pada gambar 12 maka dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran ditinjau dari aspek motivasi memperoleh nilai dengan 

persentase keseluruhan 76% yang merupakan kategori layak, pada aspek 

kemenarikan memperoleh nilai dengan persentase keseluruhan adalah 78% yang 

merupakan dalam kategori layak, pada aspek kemudahan memperoleh nilai 

dengan persentase keseluruhan adalah 79% yang merupakan dalam kategori 

layak, lalu aspek yang terakhir yaitu kemanfaatan memperoleh nilai dengan 

persentase 71% yang merupakan kategori layak. Sehingga secara keseluruhan 

hasil penilaian yang dilakukan pada subjek inti penelitian atau siswa terhadap 

media pembelajaran berbasis game ini dikatakan layak dengan perolehan nilai 

persentase sebanyak 76%. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

4.1 Dihasilkan produk berupa media pembelajaran dalam bentuk game 

edukasi yang dapat dipasang pada sistem operasi Android. Game ini 

memuat mata pelajaran IPA dengan materi Sistem Pencernaan Manusia 

untuk kelas VIII SMP. Dari uji coba produk yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media game edukasi  ini dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar IPA, terutama materi sistem 

pencernaan manusia.  

4.2 Hasil tanggapan yang diperoleh dari uji media terhadap siswa pada aspek 

motivasi, kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan memperoleh nilai 

dalam kategori layak.  
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