
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Masalah 

Saat ini kemajuan teknologi dan penggunaan komputer telah merambah ke 

segala bidang. Hal ini telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Indonesia 

yang relatif maju. Di era milenial, masyarakat kini beramai-ramai menggunakan 

berbagai jenis smartphone khususnya android. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh 

smartphone adalah sebagai media pembelajaran. Banyak masyarakat khususnya 

para pelajar dan mahasiswa yang menggunakan smartphone sebagai sarana 

pembelajaran yang dalam hal ini menggantikan peranan buku. Banyak macam 

sarana pembelajaran yang disajikan di dalam kelengkapan fitur smartphone salah 

satunya adalah game edukasi. 

Game merupakan permainan yang menggunakan media elektronik dalam 

hal ini adalah smartphone yang menyajikan hiburan berupa tantangan yang harus 

diselesaikan. Salah satu fitur umum dan dapat ditemui pada hampir semua game 

yang ada adalah Artificial Intelligence. Kecerdasan Buatan atau Arificial 

Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin 

(komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia 

(Wafiqurrahman, 2015). Pada penelitian ini kecerdasan buatan yang digunakan 

yaitu kecerdasan buatan pengacakan soal menggunakan algoritma fisher-yates 

shuffle. Metode Pengacakan Fisher-Yates adalah sebuah metode untuk 

menghasilkan suatu permutasi acak dari suatu himpunan terhingga, dengan kata lain 

untuk mengacak suatu himpunan tersebut (Jaya, dkk, 2015). Game edukasi adalah 

permainan yang bersifat hiburan namun didalamnya bertujuan untuk mengedukasi, 
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pemain game sangat berpotensi untuk membubuhkan kembali motivasi belajar anak 

yang mengalami penurunan. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Randel 

pada tahun 1991 tercatat bahwa game sangat bermanfaat pada materi-materi yang 

berhubungan dengan matematika, fisika dan kemampuan berbahasa seperti (setudi 

sosial, biologi dan logika). Game yang memiliki conten pendidikan lebih dikenal 

dengan istilah game edukasi (Yudistira,2014). 

Pelajar jaman sekarang lebih senang bermain game daripada belajar atau 

membaca buku, oleh karena itu variasi dalam pembelajaran berbentuk game 

edukasi dalam sistem pencernaan pada manusia ini diharapkan dapat membantu 

pemahaman para siswa karena menggunakan metode yang lebih menarik dan lebih 

disukai untuk menunjang materi yang lebih detail dari buku. Media pembelajaran 

berbentuk game edukasi biologi ini berfungsi untuk membantu memudahkan 

pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

medianya, dan akan sangat membantu siswa untuk lebih memudahkan memahami 

materi sistem pencernaan  yang diberikan. Game ini dapat menjadi awalan sehingga 

mereka mendapatkan semacam minat belajar untuk memahami materi dari pengajar 

yang lebih detail. 

Hasil observasi di SMA Negeri 6 Bandar Lampung, bahwa ketersediaan 

perangkat pembelajaran yang dimiliki dalam proses pembelajaran sudah ada, akan 

tetapi fasilitas tersebut belum digunakan secara maksimal oleh guru untuk 

menyampaikan isi pelajaran pada peserta  didik. Selama  ini  media  yang  

digunakan  untuk  pembelajaran  hanya sebatas buku-buku yang dipinjam di 

perpustakaan, lembar kerja siswa (LKS) dan LCD viewer projector untuk 

menampilkan powerpoint yang hanya berupa tulisan. Oleh karena itu pembelajaran 
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yang hanya mengandalkan buku berupa hanya tulisan dinilai kurang efektif karena 

kurang menarik minat siswa,  sehingga masih membutuhkan penunjang media 

pembelajaran. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan pendidik yang mengajar mata 

pelajaran biologi yaitu Bapak Drs. Eko Riswanto dan diperoleh informasi bahwa 

pada saat proses pembelajaran media yang digunakan yaitu menggunakan media 

buku paket, laptop, LCD viewer projector sebagai media belajar. Jumlah buku 

paket yang ada di perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Selain 

itu, pemanfaatan teknologi yang sering digunakan hanya berupa LCD untuk 

menampilkan Power Point diketahui juga ketersediaannya tidak sesuai dengan 

jumlah kelas yang ada. Kurangnya penggunaan media pembelajaran 

mengakibatkan fokus utama pembelajaran pendidik lebih kepada penguasaan 

materi tanpa mengimbangi adanya pemanfaatan teknologi. 

Dampak dari kurangnya variasi dalam menggunakan media pembelajaran di 

kelas adalah rendahnya motivasi belajar sehingga peserta didik kurang aktifnya di 

dalam pembelajaran, dan berdampak pada hasil belajar menjadi rendah. Nilai hasil 

belajar dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1. Nilai Ulangan Harian Biologi Kelas XI pada materi Sistem 

Pencernaan Manusia 

No Sampel Jumlah Peserta Didik Nilai rata-rata hasil belajar 

1 Kelas XI MIPA 1 26 65,38 

2 Kelas XI MIPA 2 27 63,33 

3 Kelas XI MIPA 3 27 63,51 

 Nilai rata-rata 80 64,06 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada materi 

sistem pencernaan manusia yang merupakan materi dalam pembelajaran biologi 



4 
 

kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Dilihat pada tabel menunjukkan terdapat 

3 kelas yang diampu oleh Bapak Drs. Eko Riswanto, yaitu sejumlah 80 peserta didik 

dan nilai rata-rata yang diperoleh 64,06. Sedangkan nilai kriteria ketuntasan 

minimal yang harus dicapai peserta didik dalam mata pelajaran biologi adalah 74. 

Dari tabel berikut dapat dikatakan bahwa pada materi sistem pencernaan manusia 

masih dianggap sulit karena nilai ulangan yang diperoleh masih rendah. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis bermaksud untuk 

membuat “Game Edukasi Sistem Pencernaan Pada Manusia Sebagai Media 

Pembelajaran Siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung Berbasis Android”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan game edukasi sistem pencernaan  pada 

manusia berbasis android untuk meningkatkan hasil belajar siswa/i SMA Negeri 6 

Bandar Lampung. 

 

1.2.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang 

masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun “game edukasi sistem pencernaan 

pada manusia berbasis android pada SMA Negeri 6 Bandar Lampung” 

2. Bagaimana pengujian game yang dilakukan pada SMA Negeri 6 Bandar 

Lampung menggunakan metode ISO 9126. 

3. Bagaimana pengaruh hasil belajar siswa SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

sebelum dan setelah adanya game edukasi sistem pencernaan pada manusia? 
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1.3.     Batasan Masalah 

Dari penelitian yang dilakukan, dibatasi ruang lingkup yang dibahas pada 

kegiatan ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Implementasi hanya diterapkan pada platform berbasis android. 

2. Implementasi dapat di terapkan pada android minimal versi Kitkat. 

3. Implementasi dibatasi pada materi sistem pencernaan makanan pada 

manusia kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

 

1.4.     Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membangun game edukasi sistem pencernaan pada 

manusia berbasis android pada SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

2. Menguji game edukasi sistem pencernaan pada manusia di SMA Negeri 

6 Bandar Lampung menggunakan metode pengujian ISO 9126. 

3. Mengetahui pengaruh hasil belajar siswa SMA Negeri 6 Bandar 

Lampung sebelem dan setelah adanya game edukasi sistem pencernaan 

pada manusia. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi dapat membantu dalam mempelajari sistem pencernaan pada 

manusia berbasis  android yang dibangun telah membantu kepada para 

siswa dalam memahami sistem pencernaan pada manusia yang bisa 

dilakukan kapan saja dan dimanapun berada. 
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2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai kurikulum yang 

dikembangkan sekolah dan untuk lebih mengembangkan sarana dan 

prasarana pada proses pembelajaranan. 


