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ABSTRAK 

Hakim, Arif Rahman. 2012. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Game 
Edukasi Berbentuk Adventure Berbasis Pendidikan Karakter Pada Materi 
Sistem Pencernaan. Skripsi. Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri 
Semarang. Dra. Aditya Marianti, M.Si dan Ir. Nur Rahayu Utami, M.Si 

 

Materi sistem pencernaan merupakan materi yang sulit dipelajari apabila 
tidak menggunakan media yang efektif dan menarik, karena siswa sulit 
menggambarkan proses yang terjadi dalam sistem pencernaan. Di samping itu 
adanya pendidikan karakter yang menuntut adanya pengembangan karakter siswa 
pada setiap pembelajaran. Sementara itu, sebagian besar siswa menyukai bermain 
video game daripada membaca buku pelajaran. Walapun sebagian besar orang 
menyadari video game memiliki dampak buruk tersendiri namun di sisi lain video 
game dapat dijadikan sarana pembelajaran yang menantang dan menyenangkan 
serta dapat meningkatkan kemampuan membaca, berpikir kritif dan kreativitas. 
Oleh karena itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan mengembangkan 
multimedia pembelajaran game edukasi berbentuk adventure berbasis pendidikan 
karakter pada materi sistem pencernaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research and Development) 
dengan langkah-langkah: 1) mencari potensi dan masalah, 2) mengumpulan data, 
3) mendesain produk, 4) validasi desain oleh ahli media dan ahli materi, 5) 
merevisi desain, 6) uji coba skala terbatas pada 20 siswa kelas VIII1 di SMP N 1 
Wonopringgo, 7) merevisi desain, 8) uji coba skala luas pada 55 siswa kelas 
VIIIA dan VIIIC di SMP N 21 Semarang, 9) merevisi produk, 10) memproduksi 
massal. Data kelayakan media diperoleh dari pakar media dan materi serta  guru 
dan siswa. Data keefektifan media diperoleh dari hasil belajar siswa. Data nilai 
karakter siswa diperoleh dari tes, penugasan dan angket. 

Hasil analisis kelayakan media menunjukan bahwa media layak digunakan 
ditunjukkan dari, penilaian oleh ahli media dan ahli materi memperoleh kriteria 
layak. Semua guru dan siswa memberikan tanggapan dengan kriteria sangat baik 
dan baik. Analisis hasil belajar menunjukan 85,45%siswa memperoleh hasil 
belajar diatas KKM (80). Hasil analisis karakter siswa menunjukan lebih dari 75% 
siswa memiliki skor karakter yang tinggi pada masing-masing karakter.  

Simpulan dari penelitian ini adalah multimedia game edukasi yang 
dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran di SMP. 

Kata kunci : Game Edukasi, Multimedia Pembelajaran, Pendidikan Karakter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Ketika siswa membuka buku pelajaran, kebanyakan siswa akan menemui 

halaman yang penuh dengan sederet tulisan, terkadang dilengkapi dengan gambar 

ataupun diagram, yang terlalu kecil dan kurang jelas tampilannya. Semua itu 

disusun dengan layout yang kaku demi memaksimalkan tempat yang ada. Belum 

lagi ukuran buku yang begitu tebal yang  berarti akan lebih banyak lagi tulisan 

berukuran kecil dan diagram rumit yang harus dihadapi. 

Berbeda dengan ketika siswa menjalankan sebuah software video game. 

Mereka akan menjumpai gambar dan animasi yang menarik, dilengkapi dengan 

musik, efek suara dan efek visual yang menarik. Dalam bermain video game siswa 

akan disuguhi tantangan demi tantangan yang membuat siswa betah berlama-lama 

menikmatinya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Victoria et al (2010), sebagian 

besar anak yang berusia 8-18 tahun lebih memilih memainkan video game dari 

pada membaca buku untuk menghabiskan waktunya. Masalah utama dalam model 

pembelajaran yang umum diterapkan saat ini adalah cara penyampaiannya yang 

kurang menarik. Alasan utama siswa enggan untuk belajar adalah bukan karena 

materinya yang terlalu sulit untuk dipahami, namun karena belajar merupakan 

proses yang membosankan. 

Proses pembelajaran tidak harus selalu menjadi sesuatu yang 

membosankan,  jika guru mampu mengemas materi yang akan dipelajari dalam 

kemasan yang lebih menarik, yaitu kemasan yang banyak disukai oleh generasi 

pembelajar masa kini. Kebanyakan orang menyadari video game  sebagai suatu 

bentuk hiburan, memiliki resiko dampak buruk tersendiri. Namun di sisi lain video 

game dapat dijadikan sarana pembelajaran yang menantang dan menyenangkan. 

Jika video game dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan cerita, tentunya bisa 

juga digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran.
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Banyak ahli yang berpendapat bahwa video game juga membawa 

pengaruh positif. Kirremuir dan Angela (2006) mengatakan bahwa video game 

dapat berperan sebagai media pembelajaran, yang distimulasi oleh isi yang ada di 

dalam video game. Bermain video game dapat digunakan untuk menstimulasi 

kreativitas. Beberapa aspek dari video game dapat meningkatkan kemampuan 

membaca, berpikir kritis, dan kreativitas. 

Strategi untuk mengembangkan kreativitas adalah dengan adanya 

tantangan. Salah satu elemen yang terdapat dalam video game adalah tantangan, 

dimana tantangan ini merupakan salah satu alasan kenapa seseorang bermain 

video game. Video game memiliki tantangan-tantangan yang harus diselesaikan 

agar dapat melanjutkan permainan pada tingkatan yang lebih tinggi. Video games 

dibuat agar menarik bagi pemainnya dan menyediakan tantangan yang harus 

diselesaikan untuk menang. Pemecahan masalah yang baik dibutuhkan agar dapat 

menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. 

Kemampuan pemecahan tantangan ini tergantung kepada kreativitas yang 

dimiliki oleh seseorang sehingga dengan bermain video game yang menuntut 

adanya pemecahan masalah, maka kreativitas akan berkembang. Hal ini sesuai 

dengan pendapat James et al (2009) yang mengatakan bahwa kreativitas 

merupakan bentuk lain dari penyelesaian masalah, sehingga strategi pemecahan 

masalah yang baik juga akan mengembangkan kreativitas. 

Kreativitas adalah salah satu karakter yang diperlukan agar seseorang 

dapat bergerak maju sesuai tuntutan zaman. Pada jaman sekarang, pembangunan 

karakter di sekolah adalah sebuah kebutuhan. Sekolah tidak lagi hanya sebagai 

tempat untuk belajar bidang akademik tetapi juga  sebagai tempat pembangunan 

karakter siswa. Dengan demikian diharapkan nantinya sekolah menghasilkan 

lulusan berkualitas yaitu lulusan yang tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter. 

Karakter yang dimaksud disini tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan 

agama yang menjadi bekal hidup bermasyarakat dan bernegara.  

Amri et al (2011) mendefinisikan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 
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melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil. Karakter ini bisa bermacam-macam seperti, percaya diri, kritis, 

analitis, kreatif, inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, sabar, rela 

berkorban, pemberani, jujur, adil, bekerja keras, teliti, bersemangat, produktif dan 

sebagainya.  

Salah satu standar kompetensi yang harus dikuasai siswa SMP kelas VIII 

pada Semester 1 adalah mendeskripsikan sistem pencernaan. Kompetensi dasar 

tersebut sulit dicapai jika PBM hanya melalui metode tanya jawab atau pemberian 

informasi. Materi sistem pencernaan mempelajari tentang urutan sistem 

pencernaan, organ penyusun sistem pencernaan, serta enzim yang bekerja dalam 

proses pencernaan. Materi sistem pencernaan tidaklah mudah dipahami jika 

pembelajaran yang dikembangkan guru tidak menggunakan pembelajaran yang 

efektif dan menarik. Siswa sulit menggambarkan proses yang terjadi dalam sistem 

pencernaan secara detail. Disamping itu, siswa juga cenderung cepat bosan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan media pembelajaran yang dapat 

membuat siswa termotivasi atau tidak cepat bosan serta dapat mengembangkan 

karakter siswa. 

Untuk mengatasi beberapa kendala pembelajaran di atas, perlu 

dikembangkan suatu media pembelajaran yang menarik bagi siswa yaitu dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran game edukasi berbentuk adventure. 

Game edukasi berbentuk adventure ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar sekaligus membantu dalam mengembangkan karakter 

siswa yaitu, kritis, kreatif, bersemangat, bertanggung jawab, jujur dan 

bekerjasama. 

Game edukasi merupakan suatu media pembelajaran berupa video game 

yang didalamnya memuat materi pelajaran yang disajikan secara menarik. Dalam 

game edukasi, materi dapat dikemas dalam visual yang menarik. Game edukasi 

dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa saat mereka mampu 

menguasai permainan. Game edukasi juga dapat mengembangkan kemampuan 

siswa dalam membaca, menganalisis, dan memecahkan masalah. Game edukasi 
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sendiri memiliki karakteristik yang kuat dalam motivasi, dengan motivasi yang 

kuat maka dorongan untuk belajar juga kuat, dan akhirnya tujuan proses belajar 

mengajar akan mudah tercapai. Pembelajaran yang biasa dapat menjadi suatu 

pembelajaran yang menyenangkan karena terjadi aktivitas belajar sambil bermain. 

Adventure merupakan salah satu jenis dari bentuk game yang biasa dikenal 

dengan sebutan game petualangan. Jenis game ini biasanya ditandai dengan 

ekplorasi, teka-teki dan interaksi dengan karakter lain di dalam game dan berfokus 

lebih pada cerita daripada refleks. Jenis game ini diadaptasi dari cerita-cerita, 

kisah-kisah dan film. Jenis game ini cocok digunakan sebagai game edukasi 

karena alur cerita game ini dapat diganti dengan materi pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah pokok yang merupakan 

pertanyaan penelitian adalah :  

1. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan multimedia pembelajaran materi 

sistem pencernaan yang sudah ada sekarang? 

2. Bagaimana mengembangkan game edukasi dengan materi sistem pencernaan? 

3. Apakah game edukasi yang dikembangkan layak digunakan sebagai salah satu 

media pembelajaran pada materi sistem pencernaan di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) menurut pakar? 

4. Bagaimanakah kelayakan game edukasi berdasarkan tanggapan guru dan 

siswa terhadap game edukasi dan hasil belajar siswa berdasarkan hasil uji coba 

di lapangan? 

C. Penegasan Istilah 

Kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian itu harus di hindari, oleh 

sebab itu perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Multimedia Pembelajaran 

Multimedia pembelajaran adalah aplikasi multimedia yang digunakan 

dalam proses pembelajaran, ditujukan untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, 

keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 



5 
 

 
 

kemauan belajar sehingga secara sengaja proses pembelajaran terjadi, bertujuan 

dan terkendali. 

2. Game edukasi berbentuk adventure berbasis pendidikan karakter 

Game edukasi berbentuk adventure berbasis pendidikan karakter adalah 

game edukasi berbentuk permainan komputer yang  berbasis fiksi interaktif yang 

menampilkan suatu cerita yang didalamnya terkandung materi dan prinsip 

pembelajaran. Game ini memuat animasi dalam bentuk gambar-gambar statis 

(kartun), dan dilengkapi dengan kotak percakapan untuk menyampaikan narasi 

dan ucapan. Dalam game ini juga terdapat quiz yang akan digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemainnya. Game ini juga didesain untuk 

mengembangkan karakter siswa. Karakter siswa yang akan dikembangkan dalam 

game ini yaitu berfikir kritis, kreatif, bersemangat, jujur dan bertanggung jawab. 

Game edukasi ini dikatakan layak jika memenuhi kriteria kelayakan 

multimedia, yaitu; (1) analisis skor penilaian yang diberikan ahli media dan ahli 

materi terhadap multimedia mendapat nilai ≥ 2,36 dengan kriteria layak, (2) 

apabila guru dan ≥75% siswa pada analisis skor penilaian tanggapan pada kelas 

uji coba skala luas memberi tanggapan dengan kriteria baik atau sangat baik, (3) 

apabila ketuntasan klasikal siswa ≥ 75%, yaitu ≥75 % siswa memperoleh nilai 

diatas KKM (80). 

3. Materi sistem pencernaan 

Materi sistem pencernaan merupakan materi biologi kelas VIII yang 

diajarkan pada semester ganjil dengan Standar Kompetensi (SK) Memahami 

berbagai sistem dalam kehidupan manusia dan Kompetensi Dasar (KD) 

Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan. Berdasarkan KTSP kompetensi dasar pada konsep sistem pencernaan 

adalah mendeskripsikan macam-macam zat yang terkandung dalam makanan, 

fungsi makanan, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, pencernaan 

mekanik dan kimiawi, dan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem 

pencernaan.  
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang sudah ada 

sekarang. 

2. Mengembangkan game edukasi pada materi sistem pencernaan yang layak 

digunakan sebagai media pembelajaran di SMP. 

3. Mengetahui kelayakan game edukasi pada materi sistem pencernaan di SMP 

menurut pakar. 

4. Mengetahui kelayakan game edukasi pada materi sistem pencernaan di SMP 

menurut guru dan siswa sebagai pemakai. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Siswa lebih termotivasi dan mudah memahami materi “sistem pencernaan” 

b. Membangun pendidikan karakter pada siswa. 

2. Bagi guru 

a. Memberilkan alternatif penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar biologi. 

b. Memudahkan guru dalam meyajikan PBM yang inovatif dan 

menyenangkan. 

3. Bagi sekolah   

Sekolah mendapatkan media pembelajaran baru yang bermanfaat dalam PBM. 

4. Bagi pembaca 

Memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut tentang pengembangan 

pembelajaran biologi berbasis komputer. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (Kasimbar 

2010). 

Sudrajat (2008) mendefinisikan bahwa bahan ajar atau materi 

pembelajaran (instructional materials) merupakan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri 

dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau 

nilai.  

Bandono (2009) menggolongkan 4 jenis bahan ajar, yaitu : 

1. Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas bahan cetak (printed) seperti antara 

lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, 

foto/gambar, dan non cetak (non printed), seperti model/maket. 

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio. 

3. Bahan ajar pandang dan dengar (audio visual) seperti video compact disk, 

film. 

4. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajaran 

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials). 

B. Multimedia Pembelajaran 

Bagi sejumlah orang, multimedia berarti seseorang duduk diterminal 

komputer dan menerima presentasi yang terdiri atas; teks on-screen, grafik atau 

animasi on-sreen, dan suara yang datang dari speaker komputer (Mayer 2009). 
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Ariani (2010) mendefinisikan bahwa multimedia pembelajaran adalah 

aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain 

untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga secara 

sengaja proses pembelajaran terjadi, bertujuan dan terkendali. 

Wahono (2006) mengemukakan bahwa multimedia bertujuan untuk 

menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, mudah dimengerti, dan 

jelas. Informasi akan mudah dimengerti karena sebanyak mungkin indera, 

terutama telinga dan mata digunakan untuk menyerap informasi tersebut.  

Berkaitan dengan hal di atas, berikut ini merupakan beberapa karakteristik 

multimedia pembelajaran (Ariani 2010): 

1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan 

unsure audio dan visual 

2. Bersifat interaktif, dalam pengertian memmiliki kemampuan untuk 

mengakomodasikan respon pengguna. 

3. Bersifat mandiri, dalam pengertian member kemudahann dan kelengkapan isi 

sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain. 

Format sajian multimedia pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam lima 

kelompok sebagai berikut (Ariani 2010): 

1. Tutorial 

Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam 

penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya 

tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu 

konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafik. 

Pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa pengguna telah membaca, 

menginterpretasikan dan menyerap konsep itu, diajukan serangkaian 

pertanyaan atau tugas. 

2. Drill dan Practise 

Format ini dimaksudkan untuk melatih siswa sehingga memiliki kemahiran 

dalam suatu ketrampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Program 



9 
 

 
 

menyediakan serangkaian soal atau pertanyaan yang biasanya ditampilkan 

secara acak, sehingga setiap kali digunakan maka soal atau pertanyaan yang 

tampil selalu berbeda, atau paling tidak dalam kombinasi yang berbeda.  

3. Simulasi 

Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses 

dinamis yang terjadi di dunia nyata, misalnya untuk mensimulasikan pesawat 

terbang, dimana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan 

pesawat terbang, menjalankan usaha kecil, atau pengendalian pembangkit 

listrik tenaga nuklir dan lain-lain. 

4. Percobaan atau eksperimen 

Format ini mirip dengan format simulasi, namun lebih menunjukan pada 

kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum di 

laboratorium IPA, Biologi atau kimia. Program menyediakan serangkaian 

perlatan dan bahan, kemudian pengguna bisa melakukan  percobaan atau 

eksperimen sesuai petunjuk dan kemudian mengambangkan eksperimen-

eksperimen lain berdasarkan petunjuk tersebut. Diharapkan pada akhirnya 

pengguna dapat menjelaskan suatu konsep atau fenomena tertentu berdasarkan 

eksperimen yang mereka lakukan secara maya tersebut. 

5. Permainan 

Bentuk permainan yang disajikan mengacu pada proses pembelajaran dan 

dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktifitas belajar 

sambil bermain. Dengan demikian pengguna tidak mersa bahwa mereka 

sesungguhnya sedang belajar. Bahkan dengan metode bermain siswa akan 

lebih mudah menikmati proses pembelajaran dengan lebih menyenangkan dan 

tidak tegang. Ini menjadi nilai tambah untuk lebih meningkatkan gairah 

belajar siswa. Jiwa dan pikiran siswa yang dalam kondisi senang nyaman dan 

bersemangat adalah motivasi yang sangat berharga bagi siswa dalam belajar. 

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran 

multimedia jelas lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar (ceramah) 

dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat lebih termotivasi dan terdongkrak 
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dan belajar mengajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja(sangat fleksibel, 

serta sikap dan perhatian belajar siswa dpaat ditingkatkan dan dipusatkan. 

Manfaat di atas akan gampang direalisasikan mengingat terdapat 

keunggulan dari metode multimedia pembelajaran, yaitu (Ariani 2010): 

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti 

kuman, bakteri, electron, dan sebagainya 

2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke 

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung dan lain-lain 

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat 

dan lambat, seperti system tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya 

planet mars, berkembangnya bunga dan masih banyak lagi 

4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, dan 

lain-lain 

5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbaha, seprti letusan gunung berapi, 

harimau, racun, dan lain-lain 

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa 

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan 

secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para guru 

dan siswa. Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses 

pembelajaran yang lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat 

dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan praktik belajar mengajar 

dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat 

ditingkatkan (Ariani 2010).  

C. Pendidikan Karakter 

Amri et al. (2011) mendefinisikan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan 
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pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi 

anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara 

yang baik. Karakter ini bisa bermacam-macam seperti, percaya diri, kritis, analitis, 

kreatif, inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, sabar, rela berkorban, 

pemberani, jujur, adil, bekerja keras, teliti, bersemangat, produktif dan 

sebagainya.  

Zuriah (2008) mengemukakan bahwa Seseorang dapat dikatakan 

berkarakter atau berwatak jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang 

dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. 

Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat pendidikan yang baik bagi 

pertumbuhan karakter siswa. Segala peristiwa yang terjadi dalam sekolah 

semestinya dapat diintegrasikan dalam program pendidikan karakter. Dengan 

demikian, pendidikan karakter merupakan sebuah usaha bersama dari seluruh 

warga sekolah untuk menciptakan sebuah kultur baru di sekolah, yaitu kultur 

pendidikan karakter. 

Amri et al. (2011) mengatakan pendidikan karakter memiliki tujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa secara 

utuh, terpadu dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui 

pendidikan karakter diharapkan  siswa mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam 

perilaku sehari-hari. 

Karakter mulia yang dapat dikembangkan didalam pembelajaran disekolah 

antara lain adalah: 

1. Berfikir Kritis 

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian berpikir kritis dengan cara yang 

berbeda-beda. Mayers (2009) mengemukakan bahwa pengembangan kemampuan 

berpikir kritis harus didukung oleh lingkungan kelas yang mendorong munculnya 

diskusi tanya jawab, penyelidikan dan pertimbangan. Lingkungan kelas yang 
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demikian dapat dibuat melalui pengaturan waktu yang memungkinkan lebih 

banyak diskusi dan melalui pembuatan tugas-tugas yang efektif dan jelas. 

Ennis (1996) mendefinisikan berpikir kritis adalah berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa 

yang harus dipercayai atau dilakukan. Reflektif artinya mempertimbangkan atau 

memikirkan kembali segala sesuatu yang dihadapinya sebelum mengambil 

keputusan. Beralasan artinya memiliki keyakinan dan pandangan yang didukung 

oleh bukti yang tepat, aktual, cukup, dan relevan. 

Ennis (1996) menjelaskan bahwa seseorang yang sedang berpikir kritis 

memiliki kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut : 

a. mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan, 

b. mencari alasan, 

c. berusaha mengetahui informasi dengan baik, 

d. memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, 

e. memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan, 

f. berusaha tetap relevan dengan ide utama, 

g. mengingat kepentingan yang asli dan mendasar, 

h. mencari alternatif, 

i. bersikap dan berpikir terbuka, 

j. mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu, 

k. mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan, 

l. bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan 

masalah, dan 

m. peka terhadap tingkat keilmuan dan keahlian orang lain. 

Wade (1995) menguraikan aspek berpikir kritis serta beberapa 

indikatornya yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Delapan fungsi dan indikator berpikir kritis 

No Fungsi Berpikir 
Kritis 

Uraian Indikator 

1 Question at issue 
(mempertanyakan 
masalah) 

Mempertanyakan maslah 
merupakan kesadaran untuk 
mempertanyakan sesuatu 
yang memang diperlukan. 
Adanya pertanyaan dapat 
mengidentifikasi sebuah isu 
yang perlu dijawab 

Mempertanyakan 
sesuatu 
permasalahan, 
peristiwa, fenomena. 

2 Purpose (tujuan) Menunjukan hasil yang ingin 
di capai oleh 
seseorang/sesuatu. 

- Merumuskan 
tujuan. 

- Mendeskripsikan 
fungsi/manfaat/pera
nan sesuatu. 

3 Information 
(Informasi) 

Berupa data,fakta,observasi, 
pengalaman atau sumber-
sumber lain yang dapat 
membantu seseorang 
menjawab pertanyaan 

- Mendeskripsikan 
sesuatu berdasarkan 
data, informasi 

4 Concepts (konsep) Konsep mencakup teori, 
definisi, aturan-aturan, dan 
kaidah-kaidah yang mengatur 
pemikiran dan tindakan. 

- Menjelaskan 
konsep 

- Menerapkan konsep 

5 Assumptions 
(Asumsi) 

Asumsi merupakan anggapan 
dasar tidak perlu dibuktikan 
kebenarannya. 

- Membuat asumsi 

6 Points of view 
(Sudut pandang) 

Merupakan sudut pandang 
seseorang yang dipengaruhi 
oleh latar belakang 
kehidupannya, cara berfikir, 
pengalaman, dan sikap 
individu. 

Membuat sudut 
pandang terhadap 
sesuatu. 

7 Interpretation and 
interference 
(Interpretasi dan 
intefensi) 

Memadukan informasi baru 
dengan gagasan baru kedalam 
sudut pandang yang telah ada, 
berdasarkan konsep dan 
asumsi. Interpretasi 
diperlukan untuk memahami 
data dan menarik kesimpulan. 

- Membuat 
interpretasi 
terhadap suatu hal 

- Membuat 
kesimpulan 
terhadap sesuatu. 

8 Implication and 
consequences 
(implikasi dan 
akibat-akibat) 

Kesimpulan yang dibuat 
memiliki implikasi dan 
menimbulkan akibat-akibat 
tertentu. 

- Menjelaskan 
implikasi dan akibat 
dari suatu hal. 

Wade 1995 
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2. Kreativitas 

Ali (2008) mendefinisikan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini bukan berarti harus 

sama sekali baru, tetapi juga dapat sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah 

ada sebelumnya. 

Munandar (2004) mengatakan kreativitas adalah suatu proses yang 

tercermin dalam kelancaran, kelenturan atau  keluwesan (fleksibilitas) dan 

originalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya dan memperinci) suatu gagasan. Lebih lanjut lagi 

Munandar menekankan bahwa kreativitas sebagai keseluruhan kepribadian yang 

merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Lingkungan yang merupakan 

tempat individu berinteraksi itu dapat mendukung berkembangnya kreativitas 

dimana kreativitas tersebut digunakan untuk menghadapi berbagai permasalahan 

yang ada ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan mencari berbagai 

alternatif pemecahannya sehingga dapat tercapai penyesuaian diri secara kuat. 

Guilford yang diacu dalam Barron (1998) mengatakan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan berpikir divergen atau pemikiran menjajaki bermacam-

macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan, yang sama benarnya. 

Selanjutnya dilakukan penelitian mengenai kreativitas dengan menggunakan 

analisis faktor, ditemukan faktor penting yang merupakan sifat dari kemampuan 

berpikir kreatif yaitu : 

a. Kelancaran berpikir, yaitu banyaknya ide yang keluar dari pemikiran 

seseorang. 

b. Keluwesan, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam 

pendekatan dalam mengatasi persoalan; orang yang kreatif adalah orang yang 

luwes dalam berpikir, mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berpikir 

lama dan menggantikan dengan cara berpikir yang baru. 

c. Elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan mengurai 

secara terinci. 

d. Orisinalitas, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. 
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3. Bersemangat 

 Masalah semangat juga sangat penting dalam belajar. Siswa yang tidak 

bersemangat dalam belajar berarti lesu atau tidak bergairah. Kurang bergairah 

berarti kurang motivasi (Djamarah 2002). 

 Cara menumbuhkan semangat belajar tidaklah sukar. Cara yang termudah 

adalah dengan mengamati orang yang mempunyai semangat tinggi. Orang yang 

penuh semangat biasanya penuh energi, raut mukanya cerah, penuh vitalitas dan 

cekatan, serta tidak mengenal lelah (Muslimah 2009). Dalam kaitannya dengan 

kegiatan belajar, semangat belajar sangat erat hubungannya dengan motivasi 

belajar yang berarti keseluruhan daya penggerak di dalam diri para siswa/warga 

belajar/siswa yang dapat menimbulkan, menjamin, dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Dengan motivasi 

belajar, maka siswa dapat mempunyai intensitas dan kesinambungan dalam proses 

pembelajaran yang diikuti. 

4. Jujur dan tanggungjawab 
Jerry (2004) dalam bukunya kejujuran, moral dan hati nurani, mendefinisikan 

jujur sebagai keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Suatu berita 

dikatakan jujur apabila sesuai dengan keadaan yang ada, sebaliknya apabila berita 

tidak sesuai dengan kenyataan maka dikatakan dusta. Jerry (2004) membagi 

perilaku jujur ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: 

a. Jujur dalam niat dan kehendak 

b. Jujur dalam ucapan 

c. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji 

d. Jujur dalam perbuatan 

e. Jujur dalam kedudukan agama 

Adiwiyato (2001) dalam bukunya melatih anak bertanggung jawab, 

mendefinisikan tanggung jawab sebagai  mengambil keputusan yang patut dan 

efektif, patut berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma 

sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar 

manusia yang positif. 
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Memiliki rasa bertanggung jawab erat kaitannya dengan prestasi di 

sekolah. Untuk belajar diperlukan tanggung jawab pribadi yang besar. Tanggung 

jawab pribadi siswa yang besar itu ditunjukkan untuk memperoleh hasil belajar, 

dengan memperoleh perubahan sebagaimana ciri-ciri belajar tersebut. Adiwiyato 

(2001) mengemukakan indikator seorang anak yang bertanggung sebagai berikut : 

a. Melakukan tugas rutin tanpa harus diberi tahu 

b. Dapat menjelaskan apa yang dilakukannya 

c. Tidak menyalahkan orang lain yang berlebihan 

d. Mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif 

e. Bisa bermain atau bekerja sendiri dengan senang hati 

f. Bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam  

kelompoknya 

g. Punya beberapa saran atau minat yang ia tekuni 

h. Menghormati dan menghargai aturan 

i. Dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang rumit 

j. Mengerjakan apa yang dikatakannya akan dilakukan 

k. Mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat 

D. Video game 

1.  Pengertian video game 
Dalam bahasa Indonesia “Game” berarti “permainan”. Permainan yang 

dimaksud dalam game juga merujuk pada pengertian sebagai “kelincahan intelektual” 

(intellectual playability). Sementara kata “game” bisa diartikan sebagai arena 

keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. 

Kelincahan intelektual, pada tingkat tertentu, merupakan ukuran sejauh mana game 

itu menarik untuk dimainkan secara maksimal (Jason 2009).  

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa video game 

adalah lingkungan bermain vitual yang menampilkan tantangan, peraturan, tujuan, 

umpan balik, interaksi dan cerita yang dimainkan melalui media khusus. 
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2. Jenis-jenis Permainan dalam Video game 

Video game memiliki kompleksitas, grafis, interaksi dan narasi yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat banyak jenis permainan video game 

(disebut dengan genre) yang ada pada saat ini. Herz dalam Kirremuir dan Angela 

(2006) membagi genre yang ada di dalam video game tersebut ke dalam beberapa 

kategori sebagai berikut: 

a. Action games 

Jenis game ini dapat dikategorikan pada permainan menembak dan jenis 

permainan yang menuntut kecepatan reaksi  

b. Adventure 

Ditandai dengan ekplorasi, teka-teki dan interaksi dengan karakter lain di 

dalam game, berfokus pada cerita daripada refleks. Jenis game ini diadaptasi 

dari cerita-cerita, kisah-kisah dan film. 

c. Fighting game 

Permainan berkelahi antara karakter yang dimainkan oleh antar pemain atau 

pemain dengan komputer. 

d. Puzzle game 

Jenis permainan yang bertujuan untuk menyelesaikan puzzle seperti tetris. 

e. Role-Playing Games (RPG) 

Jenis permainan dimana pemain memerankan salah satu karakteristik di dalam 

game tersebut seperti peri atau penyihir dan berkolaborasi dengan karakter 

yang dikendalikan oleh komputer untuk membuat sebuah cerita 

f. Simulations 

Jenis permainan yang merupakan simulasi dari dunia nyata dimana pemain 

harus berhasil menyelesaikan mendirikan atau mengolah suatu tempat, 

mengatur keungan atau membangun suatu bangunan 

g. Sports games 

Jenis permainan yang berbasis pada kegiatan olahraga. 

h. Strategy games 

Memimpin suatu angkatan bersenjata atau pasukan, biasanya berlatar belakang 

pertempuran dan peperangan pada sejarah. 
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i. Visual novel games 

Jenis permainan video cerita interaktif yang terdiri dari gambar-gambar grafik 

statik. 

3. Dampak bermain video game 

Bermain video game telah menjadi kegiatan sehari-hari bagi anak dan 

remaja. Hal ini menjadi perhatian di mana waktu yang dihabiskan untuk bermain 

video game dan jenis permainan yang dimainkan memiliki dampak-dampak 

tertentu kepada pemainnya. Sejumlah penelitian dilakukan untuk melihat dampak 

dari bermain video game pada anak-anak dan remaja. 

a.  Dampak negatif 

Sejumlah penelitian menemukan hubungan yang negatif antara jumlah 

bermain video game dan performansi di sekolah pada anak-anak, remaja dan 

mahasiswa. Jumlah bermain video game dapat mempengaruhi perfomansi di 

sekolah dimana waktu yang dimiliki untuk belajar dan kegiatan sosial lainnya 

digantikan dengan bermain video game. Hipotesa ini mengatakan bahwa 

penggunaan media elektronik dapat mempengaruhi kegiatan belajar dan sosial 

dengan menggantikan kegiatan seperti membaca, kegiatan dengan keluarga, dan 

bermain dengan teman sebaya (Gentile 2004). 

b.Dampak positif 

Penelitian lain menunjukkan bahwa video game dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran. Kirremuir dan Angela (2006) mengatakan bahwa bermain 

video game dapat mengembangkan kemampuan seperti: 

1) Pemikiran strategis 

2) Perencanaan 

3) Komunikasi 

4) Pengaplikasian angka 

5) Kemampuan komunikasi 

6) Pengambilan keputusan 
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4. Karakter Anak yang Bermain Video game 

Video game adalah seperangkat alat elektronik yang menampilkan 

lingkungan virtual, yang berisikan tantangan, tujuan, umpan balik, interaksi dan 

narasi. Video game telah menjadi salah satu kegiatan favorit individu dari 

berbagai jenis usia. Peningkatan dan kepopuleran video game sebagai sarana 

untuk bersenang-senang telah menjadi bagian dari hidup keseharian remaja, 

khusunya bagi remaja awal. Video game telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari keseharian remaja sebagai sarana bersenang-senang (Griffiths 

2005) 

Sebuah survey yang dilakukan oleh Kirremuir dan Angela (2006) 

menemukan 4 alasan utama seseorang bermain video game, yaitu: bermain video 

game merupakan hal yang menyenangkan; bermain video game merupakan hal 

yang menantang; bermain video game adalah sebagai sarana berinteraksi dengan 

teman dan keluarga dan video game menyediakan hiburan yang sesuai dengan 

uang yang dikeluarkan.  

Kirremuir dan Angela (2006) mengatakan bahwa video game dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran. Video game memiliki prinsi-prinsip 

pembelajaran yang baik, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan 

pemikiran kritis. Video game terdiri tantangan, tujuan, umpan balik, interaksi dan 

narasi.  

Permainan video game berdasarkan pada premis bahwa pemainnya harus 

belajar, mengingat, mengelaborasi, menjelajahi atau mendapatkan informasi untuk 

dapat menyelesaikan permainan tersebut. Salah satu keuntungan dari video game 

adalah kemampuan untuk membuat pemain belajar dalam lingkungan yang penuh 

tantangan, dimana mereka dapat membuat kesalahan dan belajar dari melakukan. 

Ketika bermain, individu dihadapkan dengan berbagai persoalan atau tantangan 

yang harus diselesaikan. Penyelesaian masalah untuk setiap persoalan atau 

tantangan ini menuntut kreativitas pemainnya untuk menghasilkan pemecahan 

yang baru serta sesuai dengan permasalahan yang dihadapi (Kirremuir dan Angela 

2006). 
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E. Game edukasi 

Dani (2008) mengemukakan bahwa game edukasi merupakan salah satu 

alat bantu dalam pengajaran baik untuk siswa maupun guru yang cukup efektif 

dalam membantu guru (tutor) dalam menyampaikan materi pendidikannya 

sehingga daya serap siswa lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional 

karena beberapa alasan: 

1. Cepat menyerap informasi dan pengetahuan dari materi yang disampaikan 

2. Gambar, video, animasi lebih menarik dibandingkan teks 

3. Interaktif 

4. Adanya fantasi 

5. Berorientasi kepada pemecahan masalah 

Mengingat keuntungan yang didapat dari  software games  serta kritik 

yang telah dibuat pada  permainan edukatif, harus ada penyelidikan lebih lanjut 

mengenai kelebihan dan keterbatasan perangkat lunak permainan untuk 

pendidikan. Penyelidikan tersebut dapat menyebabkan pedoman yang berguna 

untuk rancangan perangkat lunak pendidikan yang efektif permainan. Software 

games  pada pendidikan harus dirancang sedemikian rupa karena memiliki 

manfaat pendidikan bagi semua siswa, bahkan untuk mereka yang tidak akrab 

dengan permainan komputer (Virvou 2005). 

F .  Materi sistem pencernaan 

Materi sistem pencernaan merupakan materi yang diajarkan pada semester 

ganjil dengan standar kompetensi menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi 

dan proses serta kelainan pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan 

hewan. 

Sub pokok bahasan yang diajarkan terdiri dari zat yang terkandung dalam 

makanan, struktur, fungsi dan proses pencernaan makanan. Berdasarkan KTSP 

kompetensi dasar pada konsep sistem pencernaan adalah mendeskripsikan 

macam-macam zat yang terkandung dalam makanan, organ penyusun sistem 

pencernaan, serta kelenjar yang berperan dalam proses pencernaan. 
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Gambar 1 Kerangka pikir penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan dan di SMP N 21 Semarang pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 

2012/2013. Uji coba skala terbatas dilakukan di SMP N 1 Wonopringgo dan uji 

coba skala luas di SMP N 21 Semarang. Lokasi SMP N 1Wonopringgo terletak di 

Jalan Raya Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan 

SMP N 21 Semarang terletak di Jl. Karangrejo No. 12 Kecamatan Banyumanik 

Kabupaten Semarang.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIII SMP N 1 

Wonopringgo dan SMP N 21 Semarang. Subjek untuk uji coba skala terbatas 

berjumlah 20 siswa yaitu siswa kelas VIII 1 di SMP N 1 Wonopringgo. 

Sedangkan untuk subjek uji coba skala luas berjumlah  2 kelas yaitu kelas VIIIA 

dan VIIIC di SMP N 21 Semarang. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan 

pada sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran berbasis 

TIK. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah multimedia pembelajaran 

game edukasi berbentuk adventure pada sistem pencernaan yang berjudul “Ayo 

Belajar Sistem Pencernaan.” 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian research and development 

(R&D) yang merupakan desain penelitian dan pengembangan yaitu metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tertentu. Adapun langkah-langkah penggunaan metode 

research and development menurut Sugiyono (2006) seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 
(Sugiyono 2006 dengan modifikasi). 

D. Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada 

tahap penelitian pengembangan Sugiyono (2006) dan dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Persiapan Penelitian  

a. Observasi awal terhadap pembelajaran biologi di Sekolah 

Observasi awal dilakukan untuk mencari potensi dan masalah. Dalam 

penelitian ini, dilakukan observasi langsung terhadap media untuk mendapatkan 

data tentang kelebihan dan kekurangan media. Wawancara dengan guru tentang 

media yang sudah digunakan di sekolah dilakukan untuk mendapatkan data 

tentang ketersediaan media pembelajaran sistem pencernaan di sekolah yang akan 

dijadikan data untuk membuat analisis kebutuhan. Data tanggapan siswa 

mengenai video game diperoleh dengan menggunakan angket yang akan 

dibagikan kepada 10 siswa. Berdasarkan hasil dari observasi, maka akan dicari 

potensi yang dapat dikembangkan dan masalah yang terjadi di sekolah.  

 

Potensi dan 
Masalah 

Pengumpulan 
Data 

Desain 
Produk 

Validasi 
Desain 

Revisi 
Desain 

Revisi 
Desain 

Uji Coba 
Skala 

Terbatas 

Uji Coba 
Skala Luas 

Revisi 
Produk Produksi Massal 



24 
 

 

b. Mengumpulkan data 

Dari hasil identifikasi potensi dan masalah, dilakukan studi pustaka dan 

pengumpulan data untuk ditindak lanjuti. Data ini merupakan data awal untuk 

mendesain produk. Dalam penelitian ini, dikumpulkan data berupa kebutuhan 

akan media pembelajaran serta keluhan tentang media pembelajaran yang 

digunakan dalam mata pelajaran biologi. Mencatat semua kelebihan dan 

kekurangan pada media pembelajaran untuk dijadikan bahan kajian dalam 

pengembangan media pembelajaran. Disamping itu juga mengumpulkan bahan-

bahan untuk pembuatan multimedia (gambar, musik, materi). 

c. Mengembangkan multimedia pembelajaran 

Mengembangkan multimedia yang berisi materi tentang sistem 

pencernaan. Pengembanngan multimedia ini disesuaikan dengan kriteria 

penyusunan menurut BSNP yang memuat beberapa komponen antara lain : 

komponen kelayakan isi, komponen kelayakan bahasa dan komponen kelayakan 

penyajian. Selain itu juga memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek visual, rekayasa 

perangkat lunak dan desain pembelajaran. 

Pengembangan multimedia mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Merancang game 

Hal yang dilakukan pertama kali adalah menentukan jenis game yang akan 

dikembangkan. Setelah menganalisis potensi dan masalah yang didapatkan pada 

tahap observasi, peneliti menentukan akan mengembangkan game edukasi 

berbentuk adventure pada materi sistem pencernaan.  

Untuk membuat game ini ada beberapa tahapan : 

a) Membuat desain game 

Media pembelajaran yang dikembangkan berupa game edukasi berbentuk 

adventure. Multimedia game edukasi ini merupakan game PC yang di dalamnya 

berisi materi sistem pencernaan, dimana multimedia pembelajaran game edukasi 

disajikan dalam bentuk yang menarik sehingga siswa mudah memahami dan tidak 

bosan. Game adventure sendiri adalah sebuah game berbasis fiksi interaktif yang 
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menampilkan cerita dalam bentuk gambar-gambar statis (yang digambar dengan 

gaya anime), dan dilengkapi dengan kotak percakapan untuk menyampaikan 

narasi dan ucapan setiap karakter. Game jenis ini memiliki berbagai macam jalan 

cerita, pemain yang akan menentukan jalan cerita dengan memilih setiap langkah 

dalam game.  

Peneliti mengembangkan game edukasi bergenre adventure dengan 

mempertimbangkan beberapa keunggulan game bergenre adventure, yaitu dapat 

menampilkan materi sebanyak mungkin dan semenarik mungkin serta dapat 

disimulasikan seperti kehidupan sehari-hari. Game yang akan dikembangkan ini 

tidak seperti game adventure sebagaimana biasanya. Peneliti memberikan sebuah 

skor sebagai pengukur nilai yang didapat dari pemain. 

b) Membuat storyline 

Setelah desain dibuat, peneliti membuat storyline dari game edukasi yang 

dikembangkan. Storyline merupakan jalan cerita pada game dari awal sampai 

akhir. Game yang dikembangkan ini menceritakan tentang kehidupan seorang 

siswa SMP yang belajar materi sistem pencernaan di sekolahnya. 

c) Mengumpulkan materi dan komponen untuk membuat game 

Game ini memuat materi sistem pencernaan sesuai dengan SK dan KD 

untuk SMP kelas VIII. Materi yang akan dimuat meliputi macam-macam zat yang 

terkandung dalam makanan, fungsi makanan, saluran pencernaan dan kelenjar 

pencernaan, pencernaan mekanik dan kimiawi, dan kelainan atau penyakit yang 

terjadi pada sistem pencernaan. Selain materi dalam pembuatan game ini juga 

dibutuhkan berbagai macam komponen yang diperlukan. Komponen-komponen 

tersebut antara lain gambar-gambar meliputi gambar karakter, background, dan 

gambar –gambar yang berhubungan dengan materi; selain itu musik yang meliputi 

musik background dan musik untuk pendukung event. 

d) Membuat game 

Dalam mengembangkan game ini peneliti menggunakan software Rpg 

Maker Xp, yang merupakan software PC yang biasanya digunakan untuk 

membuat game bergenre RPG (Role Playing Game). Namun software pembuat 
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game ini dapat dimodifikasi untuk membuat game jenis lain, seperti adventure, 

puzzle game, dan visual novel. 

2) Merancang lembar validasi 

Tahap validasi ,meliputi validasi multimedia dari segi tampilan yang 

dilakukan oleh pakar media, validasi perangkat pembelajaran dari segi materi oleh 

pakar materi. Untuk menilai produk ini digunakan kriteria kelayakan media 

pembelajaran yang diadopsi dari Wahono (2006) sebagai berikut: 

a) Aspek penilaian media 

(1) Aspek rekayasa perangkat lunak 

(a) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

(b) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoprasian) 

(c) Kompabilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi atau dijalankan diberbagai 

hardware dan software yang ada) 

(d) Dokumentasi program media pembelajaran yan lengkap meliputi: petunjuk 

instalasi (jelas, singkat, lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan 

antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan alur kerja program) 

(e) Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain) 

(2) Aspek komunikasi audio visual: 

(a) Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima dengan keinginan 

sasaran 

(b) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

(c) Sederhana dan memikat 

(d) Interaktivitas 

(e) Pemberian motivasi belajar 

(f) Audio (narasi, sound effect, backsound, musik)  

(g) Visual (layout desain, tipografi, warna) 

(h) Media bergerak animasi 
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b) Penilain aspek materi (desain pembelajaran) 

(1) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 

(2) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/ Kurikulum 

(3) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

(4) Kontekstualitas dan aktualitas 

(5) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

(6) Kedalaman materi 

(7) Kemudahan untuk dipahami 

(8) Sistematis, runtut, alur logika jelas 

(9) Kejelasan uraian pembahasan, contoh, simulasi dan latihan 

(10) Pengaruh dalam proses keterampilan proses sains. 

3) Menyusun angket tanggapan siswa dan guru terhadap penggunaan multimedia 

game edukasi 

4) Merancang perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain silabus, RPP, dan LDS untuk membantu siswa dalam pembelajaran 

5) Menyusun alat evaluasi berupa instrumen tes untuk mengukur sejauh mana 

pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari menggunakan 

multimedia. Instrumen yang dibuat berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 40 

butir soal. 

6) Analisis Uji coba instrumen 

Hasil uji coba selanjutnya dianalisis untuk menentukan validitas, reabilias 

dan tingkat kesukaran soal. Hasil uji coba dianalisis dan siap digunakan untuk 

mengukur pemahaman siswa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 

(Arikunto 2006), sebagai berikut. 

a) Analisis Validatis butir soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan suatu kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur (arikunto 2006). Untuk menghitung validitas 

tiap butir soal digunakan rumus korelasi product moment. 
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r =
NΣXY − (ΣX)(ΣY)

{NΣX − (ΣX) }{NΣY − (XY) }
 

 

Keterangan: 

r      = Skor item dengan skor total 

N        =  Jumlah peserta 

ΣX     = Jumlah skor item 

ΣY      = Jumlah skor total 

ΣXY    = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

ΣX     = Jumlah kuadrat skor item 

ΣY     = Jumlah kuadrat skor total 

Apabila harga r  lebih besar dari harga r  maka butir soal tersebut 

valid. Dari analisis data uji coba hasil perhitungan validitas seluruh butir soal 

didapatkan jumlah soal yang valid sebanyak 31 soal dan yang tidak valid 

sebanyak 9 soal. 

Tabel 2 Hasil analisis validitas butir soal 

No Kriteria Butir soal Jumlah 

1 

 

Valid 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40 

31 

2 Tidak valid 3, 8, 16, 17, 21, 25, 32, 35, 37 9 

 Total 40 

b) Reliabilitas soal  

Suatu tes mempunyai reliabilitas tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap walaupun diujikan berulang-ulang, artinya apabila soal tersebut 

digunakan oleh subyek yang sama pada waktu yang lain, maka hasilnya akan 

sama atau relatif sama. Dalam penelitian ini realibilitas tes diukur menggunakan 

rumus KR-21 (Arikunto 2006), yaitu sebagai berikut.  
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푟11 =
푘

푘 − 1 1 −
푀(푘 −푀)

푘푉  

Keterangan:  

r11  = reliabilitas secara keselutuhan 

k = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

M = skor rata-rata 

푉  = varians total 

Klasifikasi reliabilitas menurut Arikunto (2006) sebagai berikut. 

r11 =  0,80 – 1,00 = sangat tinggi 

0,60 – 0,79 = tinggi 

0,40 – 0,59 = cukup 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk seluruh item soal diperoleh harga r11 sebesar 

0,845 dengan kriteria sangat tinggi. 

c) Tingkat kesukaran soal 

Soal yang baik adalah soal yanga tidak terlalu mudah dan soal yang tidak 

terlalu sulit. Untuk mengetahui soal itu mudah ataua sukar dapat diketahui dengan 

menghitung indeks kesuakaran pada tiap butir soal dengan menggunakan rumus 

(Arikunto 2006) yaitu : 

P = B/JS 

Keterangan:  

P  = indeks kesukaran  

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Klasifikasi indeks kesuakaran menurut Arikunto (2006), sebagai berikut. 

P : 0,00 – 0,30  adalah soal sukar 

P : 0,31 – 0,70 adalah sedang 

P : 0,71 – 1,00 adalah soal mudah 

Berdasarkan uji coba diperoleh hasil seperti disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal 

No Kriteria Butir soal Jumlah 

1 

2 

 

3 

 
 

Sukar 

Sedang 

 

Mudah 

 

2, 17, 32 

3, 5, 6, 7, 9, 14, 19, 22, 24, 25, 30, 31, 

35, 36, 39  

1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 

21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 40 

3 

15 

 

22 

  Total 40 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Validasi desain 

Menyerahkan produk awal untuk dievaluasi dan divalidasi oleh ahli. 

Media ini akan divalidasi oleh ahli media yaitu Siti Alimah, M.Pd dan ahli materi 

yaitu Dr. Lisdiana, M.Si. Tahap validasi, meliputi validasi multimedia dari segi 

tampilan yang dilakukan oleh ahli media, validasi perangkat pembelajaran dari 

segi materi oleh ahli materi. 

b. Revisi desain produk 

Setelah media pembelajaran ini divalidasi dan diketahui kelemahan dan 

kekurangannya maka selanjutnya media pembelajaran ini akan di perbaiki. 

c. Uji coba skala terbatas 

Setelah multimedia pembelajaran game edukasi divalidasi dan diperbaiki, 

maka media pembelajaran itu di ujicobakan. Uji coba skala terbatas dilakukan di 

SMP N 1 Wonopringgo yaitu pada kelas VIII1. Uji coba dilakukan melalui 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan multimedia pembelajaran game 

edukasi yang telah dikembangkan. Dalam pelaksanaannya produk tersebut harus 

dinilai kekurangan/ hambatan yang muncul untuk perbaikan lebih lanjut. 

d. Revisi produk 

Apabila dalam ujicoba skala terbatas multimedia pembelajaran game 

edukasi terdapat kelemahan dan kekurangan maka dilakukan revisi yang 

selanjutnya akan dilakukan uji coba pemakaian. 
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e. Uji coba skala luas  

Setelah ditemukan adanya kekurangan pada rancangan produk yang 

pertama yang selanjutnya direvisi, maka didapatkan rancangan produk kedua. 

Rancangan produk yang kedua tersebut diterapkan pada kelas dengan lingkup 

yang lebih luas, yaitu pada 2 kelas (kelas VIIIA dan kelas VIIIC) di SMP N 21 

Semarang yang berjumlah 55 siswa. 

f. Revisi produk 

Apabila dalam uji coba skala luas multimedia pembelajaran game edukasi 

terdapat kelemahan dan kekurangan maka dilakukan revisi ulang. 

g. Produksi massal 

Pembuatan multimedia pembelajaran game edukasi massal dapat 

dilakukan apabila multimedia pembelajaran game edukasi yang telah diujicobakan 

dinyatakan sesuai dengan KTSP dan sesuai dengan kriteria media pembelajaran  

yang baik sehingga layak diterapkan dan dimungkinkan untuk diproduksi masal. 

E. Metode pengumpulan data 

1. Data kelayakan multimedia game edukasi diambil dengan menggunakan 

kriteria media pembelajaran oleh Wahono (2006) 

2. Data tanggapan siswa terhadap kelayakan multimedia game edukasi sebagai 

media pembelajaran diambil dengan angket dan kuisioner. 

3. Data tanggapan guru terhadap kelayakan media pembelajaran diambil dengan 

angket. 

4. Data hasil belajar siswa terhadap penggunaan multimedia game edukasi dalam 

pembelajaran diambil dengan evaluasi atau ulangan. 

5. Data nilai karakter siswa diambil dari tes, penugasan dan angket. 

F. Metode analisis data 

1. Analisis kelayakan oleh penilaian ahli 

Data angket mengenai tanggapan ahli terkait kelayakan/kevalidan 

multimedia dianalisis dengan cara mentranformasi skor dari tiap-tiap aspek yang 

diamati ke dalam kalimat yang bersifat kualitatif dengan cara: 

a. Menentukan skor ideal (skor maksimal) = 3 

b. Menentukan skor terendah (skor minimal) =1 
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c. Menentukan range = 3-1 = 2 

d. Menentukan interval yang dikehendaki = 3 (tidak layak, kurang layak, dan 

layak) 

e. Menentukan lebar interval =  = 0,67 

Hasil perhitungan dimasukan dalam tabel sesuai dengan kriteria 

penerapan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka range skor dan kriteria 

kualitatif penilaian ahli terhadap multimedia adalah sebagai berikut: 

Layak   = 2,36 ≤ n ≤  3,00 

Kurang layak = 1,68 ≤ n < 2,36 

Tidak layak = 1,00 ≤ n < 1,68 

2. Data tanggapan guru dan siswa  

Data hasil tanggapan siswa yang berupa angket dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Membuat rekapitulasi hasil kuosioner mengenai tanggapan siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran 

b. Menghitung persentase jawaban siswa 

c. Melakukan analisis data kuesioner 

Setiap siswa diminta untuk menjawab suatu pernyataan dengna pilihan 

jawaban yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS) dan tidak setuju 

(TS). Masing-masing jawaban berkaitan dengan skor, untuk penyataan SS=4, 

S=3, KS=2 dan TS=1. Berdasarkan angket tanggapan siswa terhadap multimedia 

pembelajaran yang terdiri dari 10 item dan empat pilihan jawaban maka total skor 

berkisar dari 10 sampai dengan 40. Penentuan tanggapan siswa dengan patokan 

skor dari lembar angket sebagai berikut: 

Sangat baik  = 3,26 ≤ n ≤ 4,00 

Baik  = 2,51 ≤ n < 3,26 

Cukup Baik = 1,76 ≤ n < 2,51 

Kurang baik = 1,00 ≤ n < 1,76 (Ali 1995) 

Menurut Sudjana (2005) hasil angket ini dianalisis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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푃 =
퐹
푁  x 100% 

Keterangan:  

P= persentase   

F=  banyaknya responden yang memilih skor ≥ 2,51 

N= banyaknya responden yang menjawab angket 

3. Data Hasil belajar siswa 

Hasil evaluasi dinyatakan telah memnuhi nilai ketuntasan individu apabila 

mencapai skor ≥ 80 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Penghitungan nilai akhir atau nilai hasil belajar siswa secara individu dengan 

rumus: 

푁퐴 =
퐴 + 2퐵

3  

Keterangan:  

NA = nilai akhir  A =  Tugas 

B  =  Nilai Tes  

Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dianalisis untuk mengetahui ketuntasan 

klasikal dengan kriteria klasikal ≥ 75% siswa memenuhi nilai ketuntasan individu. 

Nilai ketuntasan klasikal dapat dianalisi dengan rumus sebagai berikut : 

푁 =
Σ 푠푖푠푤푎 푡푢푛푡푎푠

Σ푠푖푠푤푎 푥 100% 

Keterangan:  

N = ketuntasan klasikal siswa 

4. Data kemampuan berpikir kritis 

Soal kemampuan berpikir kritis dibuat dengan mengacu pada delapan 

fungsi berpikir kritis menurut Wade (1995), yaitu mempertanyakan sesuatu, 

bertujuan, mensintesisi pemikiran berdasarkan informasi, konsep, asumsi, sudut 

pandang, interpretasi dan kesimpulan, serta implikasi dan akibatnya. Kemampuan 

berpikir kritis ditinjau berdasarkan nilai gain yang dinormalisasi (N-gain). N-gain 

dapat dihitung dengan persamaan:  
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g =
푆

푆  

Keterangan:  

g          = N-gain 

S    = skor yang diperolah 

Smaks = skor maksimum 

Tinggi rendahnya N-gain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

0,7 ≤ g ≤ 1,0 = tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 = sedang 

0,0 ≤ g < 0,3 = rendah. 

5. Kreativitas siswa 

Kreativitas siswa diukur berdasarkan hasil karya mind mapping siswa 

yang mengacu pada empat sifat kreatif menurut Guilford dalam Hawan (2009), 

yaitu orisinalitas, elaborasi, kelancaran berfikir, dan keluwesan.  

푁 =
푆푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ

푆푘표푟 푡표푡푎푙 × 100 

Kriteria nilai: 

78  ≤ N ≤ 100   =  tinggi 

56  ≤ N < 78  =  sedang 

34  ≤ N < 56    =  rendah 

6. Karakter bersemangat siswa 

Data karakter bersemangat siswa diambil melalui angket dengan 

menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi.  

Kriteria nilai: 

4,20 ≤ n ≤  5,00  = sangat tinggi  

3,40 ≤ n < 4,20   = tinggi 

2,60 ≤ n < 3,40  = sedang  

1,80 ≤ n < 2,60  = rendah  

1,00 ≤ n < 1,80  = sangat rendah 
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7. Karakter jujur dan bertanggung jawab  

Data nilai karakter jujur dan bertanggung jawab siswa diambil melalui 

angket dengan menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif 

tiap kondisi.  

Kriteria nilai: 

4,20 ≤ n ≤  5,00  = sangat tinggi  

3,40 ≤ n < 4,20   = tinggi 

2,60 ≤ n < 3,40  = sedang  

1,80 ≤ n < 2,60  = rendah  

1,00 ≤ n < 1,80  = sangat rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013 

di SMP Negeri 1 Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan di SMP Negeri 21 

Semarang, yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan multimedia game edukasi  

berbentuk adventure pada materi sistem pencernaan yang dikembangkan sebagai 

sumber belajar di SMP. Kelayakan multimedia didasarkan pada hasil penelitian 

kelayakan oleh ahli, hasil belajar, tanggapan siswa dan guru. Hasil penelitian ini 

meliputi kelebihan dan kekurangan  media pembelajaran materi sistem pencernaan 

yang digunakan di sekolah dan pengembangan multimedia game edukasi 

berbentuk adventure berbasis pendidikan karakter pada sistem pencernaan. 

1. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran materi sistem pencernaan 
yang digunakan di sekolah 

Observasi data kelebihan dan kekurangan  media pembelajaran materi 

sistem pencernaan yang sudah diterapkan di sekolah dilakukan di SMP Negeri 1 

Wonopringgo, di SMP Negeri 2 Doro dan SMP Negeri 21 Semarang. Berdasarkan 

pengamatan langsung terhadap media yang digunakan, diperoleh dua data yaitu 

data kelebihan dan kekurangan media dan data tentang analisis kebutuhan media.  

Media yang diamati adalah charta, torso, slide power point, dan CD 

interaktif. Masing-masing media diteliti kelebihan dan kekurangannya 

berdasarkan kriteria media yang baik, sehingga diperoleh data kelebihan dan 

kekurangan media (Lampiran 9). Dari hasil yang diperoleh, media CD interaktif 

paling banyak memenuhi kriteria sebagai media yang baik. Hampir semua kriteria 

terpenuhi kecuali untuk kriteria nomor 8 dan 9, yaitu sikap ilmiah dan 

pengembangan karakter siswa. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 8 guru biologi mengenai 

media yang sudah digunakan di sekolah dan kelebihan dan kekurangan media 

serta kompetensi yang harus dicapai pada materi sistem pencernaan, diperoleh 
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data analisis kebutuhan (Lampiran 11). Media yang dibutuhkan yaitu media yang 

dapat memuat materi yang jelas dan lengkap, disertai gambar, suara dan animasi 

yang mendukung, dan dapat mengembangkan karakter siswa. 

2. Hasil Pengembangan Multimedia Game Edukasi Berbentuk Adventure Pada 
Materi Sistem Pencernaan 

Pengembangan adalah proses pembuatan, pengujian kelayakan sampai 

dengan revisi. Langkah-langkah pengembangan multimedia mengikuti model 

dengan pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2006). 

a. Identifikasi potensi dan masalah 

Pada tahap ini dilakukan observasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

potensi dan masalah serta analisis kebutuhan sumber belajar. Observasi dilakukan 

di SMP Negeri 21 Semarang, SMP Negeri 1 Wonopringgo dan SMP Negeri 2 

Doro. Potensi yang ditemukan antara lain (1) sekolah sudah memiliki sarana dan 

prasarana yang sudah memadai untuk melakukan pembelajaran berbasis TIK, (2) 

terdapat guru yang kompeten dan mampu mengoperasikan komputer, (3) 

berdasarkan angket tanggapan siswa mengenai video game (Lampiran 14), 90% 

siswa menyatakan menyukai video game, dan (4) 90% siswa suka pembelajaran 

dengan game dan tidak merasa kesulitan belajar dengan media game. Sedangkan 

permasalahan yang terdapat di sekolah adalah  ketersediaan media pembelajaran 

materi sistem pencernaan yang terbatas dan belum terdapat media pembelajaran 

yang dapat mengembangkan karakter siswa. 

Pokok materi sistem pencernaan merupakan salah satu materi yang cukup 

sulit di kelas VIII. Materi sistem pencernaan mempelajari tentang urutan sistem 

pencernaan, organ penyusun sistem pencernaan, serta enzim yang bekerja dalam 

proses pencernaan. Materi ini tidaklah mudah dipahami jika pembelajaran yang 

dikembangkan guru tidak menggunakan pembelajaran yang efektif dan menarik. 

Siswa sulit menggambarkan proses yang terjadi dalam sistem pencernaan secara 

detail. Di samping itu, siswa juga cenderung cepat bosan. Oleh karena itu, 

pembelajaran  materi sistem pencernaan harus didukung dengan gambar dan 

animasi yang bagus. 
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b. Pengumpulan data 

Berikut ini data-data yang dikumpulkan dalam proses pengembangan  

multimedia game edukasi materi sistem pencernaan untuk SMP. 

1) Kebutuhan akan media pembelajaran, dibutuhkannya media yang memuat 

materi yang lengkap disertai dengan gambar yang mendukung dan mudah 

dipahami, media yang dapat membuat siswa termotivasi untuk 

mempelajarinya dan media yang dapat mengembangkan karakter siswa. 

2) Beberapa keluhan yang ditemukan pada media yang sudah ada di lapangan 

antara lain media yang digunakan kurang menarik dan membosankan, materi 

yang disajikan sulit dipahami karena kurangnya gambar pendukung. 

3) Kelebihan dan kekurangan pada media pembelajaran yang sudah digunakan di 

sekolah untuk dijadikan bahan kajian dalam pengembangan media. 

4) Perangkat pembelajaran & pembuatan media  

c. Desain produk 

Game edukasi berbentuk adventure berbasis pendidikan karakter adalah 

game edukasi berbentuk permainan komputer yang berbasis fiksi interaktif yang 

menampilkan suatu cerita yang didalamnya terkandung materi dan prinsip 

pembelajaran. Game ini memiliki berbagai macam jalan cerita, pemain yang akan 

menentukan jalan cerita dengan memilih setiap langkah dalam game. Dalam game 

ini juga terdapat kuis yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemainnya. Game ini didesain untuk mengembangkan karakter siswa. Karakter 

siswa yang akan dikembangkan dalam game ini yaitu berfikir kritis, kreatif, 

bersemangat, jujur, dan bertanggungjawab. 

Desain memerlukan perangkat lunak (software) dan perangkat keras 

(hardware) untuk mengembangkan multimedia. Software yang digunakan adalah 

RPG Maker XP, Adobe Photoshop, dan Format factory.  RPG maker XP 

merupakan software utama dalam membuat game.  Pemilihan software RPG 

maker XP sebagai software utama dalam pembuatan game didasarkan pada dua 

hal yaitu software ini sudah menyediakan script sederhana untuk membuat game 

dan format game yang dihasilkan sesuai dengan desain game yang akan 

dikembangkan. Software  Adobe Photoshop digunakan untuk membuat dan 
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mengedit gambar yang akan digunakan dalam pembuatan game. Format Factory 

digunakan untuk mengkonvert berbagai audio (musik) yang akan digunakan 

dalam pembuatan game. Hardware minimal yang digunakan dalam 

pengembangan multimedia adalah personal computer (PC) dengan spesifikasi 

sebagai berikut : Intel Pentium Dual core 2.0 Ghz atau diatasnya, RAM 128 MB, 

hardisk sisa 150 MB, Monitor SVGA dengan resolusi 1024 x 768, sistem operasi 

Windows XP, Windows Vista atau Windows 7. 

Langkah pertama dalam penyusunan desain multimedia adalah membuat 

sinopsis game yang akan dikembangkan. Game yang akan dikembangkan ini 

berjudul “Ayo Belajar Sistem Pencernaan”. Game ini menceritakan tentang 

kehidupan seorang siswa SMP di lingkungan sekolahnya. Siswa tersebut sering 

bangun kesiangan dan tidak pernah sarapan pagi. Saat pelajaran olahraga siswa 

tersebut pingsan dan dibawa ke ruang UKS. Di ruang UKS siswa tersebut 

dinasehati guru tentang pentingnya sarapan pagi. Saat pelajaran biologi tentang 

sistem pencernaan guru menjelaskan fungsi makanan, struktur dan fungsi saluran 

dan kelenjar pencernaan, proses pencernaan, dan kelainan pencernaan. Di tengah-

tengah pelajaran siswa diberi kuis dan pertanyaan dan di akhir pelajaran siswa 

dihadapkan dengan evaluasi.  

Pada game ini terdapat skor yang akan diperoleh pemain dalam 

menjalankannya. Skor dalam game ini terdiri dari dua macam, yaitu skor materi 

dan skor karakter. Skor materi yaitu skor yang diperoleh berdasarkan kemampuan 

kognitif siswa dalam menjawab soal atau kuis. Skor karakter yaitu skor yang 

diperoleh siswa ketika siswa memilih suatu tindakan yang akan dilakukan. Ketika 

siswa memilih tindakan yang mencerminkan karakter yang baik, skor karakter 

akan bertambah. Sebaliknya ketika siswa memililih tindakan yang mencerminkan 

karakter yang buruk, skor karakter akan berkurang.  

Setelah rancangan game ini sudah selesai, maka selanjutnya dilakukan 

pembuatan game dengan software RPG Maker Xp. Dalam pembuatan game 

sebelumnya dipersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan seperti gambar-

gambar dan musik. Selanjutnya dilakukan pengeditan gambar menggunakan 
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software Adobe photoshop CS3 dan pengeditan musik dengan software format 

factory.  

 
Gambar 3 Tampilan pembuatan gambar tokoh untuk karakter pada game 

menggunakan Adobe photoshop 

 
Gambar 4  Tampilan pengeditan dan penkonvertan musik untuk audio pada 

game menggunakan format factory 
 

Pembuatan game ini menggunakan  software RPG maker Xp. Software ini 

pada umumnya digunakan untuk membuat game bergenre RPG (Role Playing 

Game), namun software pembuatan game ini bisa juga dimodifikasi untuk 

membuat game bergenre lainnya. Dalam pembuatan game yang dikembangkan, 

software RPG maker Xp digunakan untuk membuat game bergenre adventure. 
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.  

Gambar 5 Tampilan utama pembuatan game menggunakan RPG Maker XP  

Langkah pertama dalam pembuatan game ini adalah mencari dan memilih 

berbagai script yang akan digunakan untuk game. Pada software ini sudah 

memiliki script standar untuk pembuatan sebuah game, namun supaya lebih 

menarik, dilakukan pengeditan dan menambahkan beberapa script. 

 
Gambar 6 Tampilan mengedit dan menambahkan script pada pembuatan game 

Tahap selanjutnya yaitu pembuatan dan penyusunan event. Event ini 

merupakan alur cerita dalam game. Pembuatan event ini meliputi pembuatan 

berbagai percakapan antar karakter, pilihan tindakan dan jawaban, ekspresi 

karakter, setting background, setting audio, dan pembuatan mini game serta hal-

hal lainnya yang dibutuhkan dalam game. Setelah semua komponen game dibuat 

perlu dilakukan uji coba dan perbaikan sampai tidak mengalami error dan dapat 
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berjalan lancar dari awal sampai akhir. Setelah pembuatan game selesai dilakukan 

kompilasi ke dalam bentuk executable (.EXE). 

 
Gambar 7 Tampilan membuat event pada game menggunakan RMXP 
 

Setelah game selesai dibuat, selanjutnya membuat sebuah petunjuk 

bermain dan alur cerita dalam bentuk file PDF. Petunjuk ini dibuat agar 

memudahkan pemain mempelajari cara bermain game yang dikembangkan. 

 
Gambar 8 Hasil dari kompilasi game yang sudah siap dimainkan 

d. Validasi produk 

Pada tahap ini produk awal diserahkan kepada ahli untuk divalidasi. 

Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Ahli media adalah Siti 

Alimah, M.Pd sedangkan selaku ahli materi adalah Dr. Lisdiana, M.Si. Ahli 

menilai multimedia, kemudian memberi rekomendasi dan saran yang mendukung 

penyempurnaan multimedia, sedangkan ahli materi mengoreksi materi yang 
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terdapat dalam game, baik itu kesesuaian materi maupun tata tulis atau 

penyampaian materi. 

Uji kelayakan multimedia menggunakan instrumen penilaian media dan 

materi. Instrumen media merupakan instrumen penilaian terhadap multimedia 

yang terdiri dari aspek perangkat lunak dan aspek komunikasi visual. Aspek 

perangkat lunak terdiri dari 5 poin dan aspek komunikasi visual terdiri dari 8 poin. 

Hasil uji kelayakan multimedia oleh ahli media disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Penilaian kelayakan multimedia game edukasi oleh ahli media 

No. Aspek Penilaian Skor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Maintainable  
Usabilitas  
Kompatibilitas  
Dokumentasi  
Reusable  
Komunikatif 
Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 
Sederhana dan memikat 
Interaktivitas 
Pemberian motivasi belajar 
Audio (narasi, suara effect, backsuara, musik)  
Visual (layout desain, tipografi, warna) 
Media bergerak animasi 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
 
3 

 ∑ skor 
Rata-rata skor 
Kriteria 

34 
2,83 

Layak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran  15 

Ahli media menilai multimedia berdasarkan dua aspek, yaitu aspek 

perangkat lunak dan aspek komunikasi dan visual. Aspek perangkat lunak 

meliputi maintainable, usabilitas, kompabitilitas, dokumentasi dan reusable. 

Aspek komunikasi dan visual meliputi 8 poin. Dari penilaian ahli memperoleh 

rata-rata nilai sebesar 2,83 yang masuk dalam kriteria layak.  

Ahli materi menilai multimedia berdasarkan dari 10 poin. Penilaian 

kelayakan oleh ahli materi memperoleh nilai rata-rata yaitu 2,5 yang termasuk 

dalam kriteria layak. Hasil penilaian game edukasi oleh ahli materi disajikan pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5 Penilaian kelayakan multimedia game edukasi oleh ahli materi 

No. Aspek Penilaian Skor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Kejelasan tujuan pembelajaran  
Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/ Kurikulum 
Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 
Kontekstualitas dan aktualitas 
Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 
Kedalaman materi 
Kemudahan untuk dipahami 
Sistematis, runtut, alur logika jelas 
Kejelasan uraian pembahasan, contoh, simulasi dan latihan 
Pengaruh dalam proses keterampilan proses sains 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
 

 ∑ skor 
Rata-rata skor 
Kriteria 

25 
2,5 

Layak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran  18 

Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa  game edukasi yang 

dikembangkan termasuk dalam kategori “layak” karena memenuhi kelayakan dari 

ahli media dan ahli materi sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Bab III. 

e. Revisi produk 

Multimedia yang telah dinilai dan divalidasi tersebut ternyata memiliki 

beberapa kekurangan sehingga perlu direvisi. Maka dilakukan perbaikan dengan 

memperhatikan rekomendasi dan saran dari para ahli. Hasil revisi game edukasi 

dari penilaian ahli dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Revisi multimedia game edukasi 

No. Sebelum Revisi Sesudah Revisi 
1. Ahli Media 

- Penyampaian materi belum 
menggunakan narasi (suara) 

- Tidak ada kredit pada akhir game 
- Tidak ada navigasi untuk kembali 

ke slide sebelumnya 

 
- Dalam penyampaian materi 

ditambahkan narasi (suara) 
- Ada kredit pada akhir game 
- Pada scene penyampaian materi 

diberi navigasi untuk kembali 
2. Ahli Materi 

- Pada penyampaian materi terlalu 
banyak tulisan dan sedikit gambar 

- Banyak kesalahan dalam penulisan 
pada game 

 
- Tulisan dalam materi dipersingkat 

dan diperbanyak gambar  
- Tulisan dalam game tidak ada 

yang salah penulisan 
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Berikut ini disajikan penilaian multimedia pembelajaran dari masing -
masing ahli. 

1) Hasil penilaian ahli media 

Ahli media melakukan penilaian sebanyak dua kali. Secara umum 

kebenaran konsep dengan melihat aspek tampilan media, aspek audio, aspek 

program dan aspek pembelajaran tidak ada revisi secara signifikan. Masukkan dari 

ahli antara lain aspek suara, navigasi dan tampilan kredit. 

Berikut beberapa perbaikan pada game berdasarkan saran dan 

rekomendasi dari ahli dengan dengan menunjukan perubahan dari sebelum revisi 

dan sesudah revisi. 

a) Penambahan audio untuk narasi 

Sebelum revisi, pada saat penyampaian materi oleh ibu guru hanya ada 

penjelasan dalam bentuk tulisan. Setelah direvisi pada penyampaian materi diberi 

2 pilihan yaitu teks dan suara. Teks untuk penjelasan berupa tulisan, sedangkan 

suara untuk penjelasan berupa narasi (suara orang). 

Sebelum direvisi Sesudah direvisi 

  
Gambar 9 Tampilan penyampaian materi sebelum direvisi dan sesudah direvisi 

b) Penambahan navigasi untuk kembali ke slide sebelumnya 

Game edukasi ini sengaja didesain satu arah, yang dimana pemain tidak 

bisa kembali ke cerita sebelumnya dimaksudkan untuk membuat siswa lebih teliti 

dalam memainkannya. Oleh karena itu di dalam game edukasi ini tidak terdapat 

navigasi untuk kembali ke slide sebelumnya. Tidak adanya navigasi kembali akan 

membuat  pemain mengalami kesulitan ketika pemain ingin kembali ke slide 
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sebelumnya. Game edukasi ini selain digunakan sebagai media pembelajaran juga 

digunakan sebagai alat evaluasi sehingga apabila penambahan navigasi kembali 

diberikan pada semua scene dapat mengacaukan perolehan skor. Maka game 

edukasi ini diberi navigasi untuk kembali ke slide sebelumnya hanya pada scene 

penyampaian materi saja.  

Sebelum direvisi Sesudah direvisi 

 
Gambar 10 Penambahan navigasi kembali pada scene penyampaian materi setelah 

direvisi 

c) Penambahan kredit pada akhir game 

Pada akhir sebuah game biasanya terdapat kredit, yaitu tulisan-tulisan 

yang memuat nama-nama atau perusahaan yang mengembangkan game maupun 

yang mendukung dalam pembuatan game. Pada awalnya belum ada kredit hanya 

ada tampilan akhir. Setelah mendapat beberapa saran, dibuatlah bagian kredit 

seperti pada Gambar 11. 

Sebelum direvisi Sesudah direvisi 

  

Gambar 11 Tampilan akhir game sebelum direvisi dan sesudah direvisi  
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Masukan dari ahli media kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan 

perbaikan. Hasil penilaian dari ahli media mendapat rata-rata skor sebesar 2,83 

dengan kriteria layak. Untuk hasil penilaian oleh ahli media selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 16. 

2) Hasil penilaian ahli materi    

Penilaian multimedia dilakukan sebanyak dua kali. Semua masukan atau 

review dari ahli menjadi pertimbangan dan perhatian dalam melakukan revisi 

dilihat dari aspek isi dan penyajian. Pada penyampaian materi, gambar presentasi 

kurang menarik dan terlalu banyak tulisan. Hal ini akan membuat siswa cepat 

bosan. Untuk tampilan presentasi yang baik adalah menggunakan sedikit tulisan 

dan menggunakan banyak gambar atau diagram. Setelah direvisi pada 

penyampaian materi ditambah berbagai gambar dan diagram yang dapat 

mendukung materi. Dengan adanya gambar, siswa lebih mudah memahami dan 

lebih tertarik.  

Sebelum direvisi Sesudah direvisi 

  

Gambar 12 Tampilan presentasi materi sebelum direvisi dan sesudah direvisi 

Berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan pada indikator 

penelitian, maka multimedia layak digunakan sumber belajar dengan hasil rata-

rata penilaian dari ahli materi sebesar 2,5 (Lampiran 19). Setelah revisi selesai dan 

memenuhi kriteria kelayakan (secara teoritis), selanjutnya multimedia yang 

dikembangkan akan diujicobakan pada skala terbatas. 
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f. Uji coba skala terbatas dan revisi 

Multimedia yang telah melalui proses revisi selanjutnya dilakukan uji 

coba skala terbatas  pada 20 siswa kelas VIII1 di SMP Negeri 1 Wonopringgo. Uji 

coba ini bertujuan untuk menilai kemudahan penggunaan dan pemahaman siswa 

dengan belajar menggunakan multimedia. Hasil uji coba ini selanjutnya dianalisis 

untuk memperbaiki multimedia. 

Secara keseluruhan siswa memberi tanggapan positif terhadap penggunaan 

multimedia game edukasi sebagai sumber belajar. Hasil tanggapan siswa terhadap 

penggunaan multimedia game edukasi yang dikembangkan dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7 Rata-rata skor tiap butir tanggapan uji coba skala terbatas terhadap game 
edukasi adventure 

No butir 
tanggapan 

Rata-rata tanggapan penggunaan 
multimedia Kriteria 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

3,8 
3,45 
3,35 
3,7 

3,75 
3,7 
3,4 
3,3 
3,5 

3,55 
 

Sangat Baik 
Sangat Baik  
Sangat Baik 
Sangat Baik  
Sangat Baik 
Sangat Baik  
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 

Jumlah 
Rata-rata 
Tertinggi 
Terendah 

35,5 
3,55 
3,75 
3,3 

 
Sangat Baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22  

Tabel 7 memperlihatkan skor yang diperoleh tiap butir tanggapan siswa 

kelas uji coba skala terbatas terhadap penggunaan multimedia. Pada Tabel 7 

menunjukan rata-rata  skor sebesar 3,55 dengan kriteria sangat baik, hal ini 

menunjukan multimedia layak untuk digunakan karena telah melebihi indikator 

penelitian yaitu dengan skor ≥ 3.  
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Tabel 8  Rekapitulasi tanggapan siswa uji coba skala terbatas terhadap game 
edukasi adventure 

No Kriteria skor Rentang skor ∑ siswa yang memilih 
criteria Persentase 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 

3,26 – 4,00 
2,51 – 3,25 
1,76 – 2,50 
1,00 – 1,75 

17 
3 
0 
0 

85% 
15% 

Jumlah siswa dengan kriteria  
Sangat baik dan baik 

20 100% 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22  

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa siswa memberikan tanggapan 

positif penilaian terhadap penggunaan multimedia sebagai sumber belajar, dengan 

perincian 17 siswa (85%) memberi tanggapan sangat baik dan 3 siswa (15%) 

memberi tanggapan baik. Secara garis besar multimedia yang dikembangkan telah 

layak digunakan sebagai sumber belajar, namun perlu diadakan perbaikan 

berdasarkan saran dan kritik dari para siswa. 

Berdasarkan penilaian tanggapan siswa, setelah dianalisis ternyata perlu 

dilakukan beberapa perbaikan. Berikut beberapa perbaikan game edukasi setelah 

diuji coba skala terbatas.  

1) Petunjuk cara bermain game 

Pada pelaksanaan uji coba skala terbatas masih ada beberapa siswa yang 

belum begitu memahami cara bermain game edukasi ini. Pada petunjuk permainan 

masih terlalu sederhana. Oleh karena itu perlu ditambah menjadi detail dan dibuat 

lebih menarik sehingga siswa menjadi mudah memahaminya dan berminat untuk 

membacanya. 

2) Pengaturan audio 

Pada penyampaian materi, suara penjelasan atau narasi kurang jelas 

terdengar karena disertai audio background yang sama kerasnya. Oleh karena itu 

perlu diperbaiki dengan memperlemah suara audio background agar tidak 

menutupi dan mengganggu suara narasi. 
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3) Mempercepat transisi 

Terlalu lamanya animasi pada transisi pergantian tempat, membuat siswa 

tidak sabar menunggu. Karena itu perlu diperbaiki dengan mempercepat animasi 

transisi.  

g. Uji Coba Lapangan (Uji Coba Skala Luas) dan Revisi 

Uji coba skala luas dilakukan di kelas VIII A dan VIII C SMP Negeri 21 

Semarang dengan jumlah 55 siswa sebagai responden. Pada tahap ini multimedia 

game edukasi digunakan sebagai sumber belajar, selanjutnya uji coba dilakukan 

selama 5 JP (jam pelajaran), 2 JP untuk pembelajaran menggunakan game seri A 

(di laboratorium komputer), 2 JP untuk pembelajaran menggunakan game seri B 

dan diskusi (di laboratorium komputer) dan 1 JP untuk diskusi. Pada uji coba 

skala luas ini diambil beberapa data, meliputi data tanggapan siswa, hasil belajar 

siswa dan nilai karakter siswa. 

1) Tanggapan siswa mengenai game edukasi 

Setelah mendapatkan data tanggapan siswa uji coba skala luas mengenai 

game edukasi, data tersebut dianalisis. Hasil analisis kuantitatif dapat dilihat pada 

Tabel 9 dan 10. 

Tabel 9 Rata-rata skor tiap butir tanggapan uji coba skala luas terhadap game 
edukasi adventure 

No butir 
tanggapan 

Rata-rata tanggapan penggunaan 
multimedia rekapitulasi rata-rata 

skor VIII A &VIII C Kriteria 
VIII A VIII C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

3.75 
3.46 
3.54 
3.54 
3.43 
3.57 
3.68 
3.43 
3.54 
3.64 

3.71 
3.32 
3.29 
3.39 
3.32 
3.43 
3.50 
3.29 
3.46 
3.50 

3.73 
3.39 
3.42 
3.47 
3.38 
3.50 
3.59 
3.36 
3.50 
3.57 

Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 
Sangat Baik 

Jumlah 
Rata-rata 
Tertinggi 
Terendah 

35.58 
3.56 
3.75 
3,43 

34.21 
3,42 
3,71 
3,29 

34.89 
3,49 
3,73 

  3,36 

 
Sangat Baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23 
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Tabel 9 memperlihatkan rata-rata skor yang diperoleh tiap butir tanggapan 

siswa terhadap penggunaan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. 

Rekapitulasi tanggapan siswa kelas VIII A dan VIII C menunjukan bahwa skor 

tertinggi terdapat pada butir pernyataan satu yaitu “Saya tertarik mengikuti 

pembelajaran materi sistem pencernaan menggunakan game edukasi” dengan skor 

sebesar 3,73 sedangkan skor terendah terdapat pada butir pernyataan delapan  

yaitu “Saya dapat memainkan animasi dalam media ini secara mandiri” dengan 

skor sebesar 3,36. Rata-rata  skor sebesar 3,49 dengan kriteria sangat baik, hal ini 

menunjukan multimedia layak untuk digunakan sebagai sumber belajar karena 

telah melebihi indikator penelitian yaitu dengan skor ≥ 3. 

Tabel 10 Rekapitulasi tanggapan siswa pada uji coba skala luas terhadap game 
edukasi adventure 

No Kriteria skor Rentang skor 
∑ siswa yang 

memilih kriteria 
∑ Siswa 
VIII A & 

VIII C 
Persentase 

VIII A VIII C 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 

3,26 – 4,00 
2,51 – 3,25 
1,76 – 2,50 
1,00 – 1,75 

25 
3 
0 
0 

16 
11 
0 
0 

41 
14 
0 
0 

74,55% 
25,45% 

Jumlah siswa dengan kriteria  
Sangat baik dan baik 

28 27 55 100% 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23 

Siswa memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran menggunakan  

game edukasi (Tabel 10). Hal ini ditunjukkan dengan 41 siswa (74,55%) menilai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sangat baik dan 11 siswa (25,45%) menilai 

baik.  

2) Tanggapan guru mengenai game edukasi 

Berbeda dengan angket tanggapan untuk siswa, angket tanggapan untuk 

guru hanya mempunyai 8 item pernyataan. Hasil analisis kuantitatif tanggapan 

guru terhadap game edukasi dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11 Analisis rata-rata tanggapan guru terhadap game edukasi adventure 

No. Pernyataan Skor 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 

Pembelajaran materi sistem pencernaan menggunakan media game 
edukasi menarik 
Saya merasa lebih mudah ketika membelajarkan  materi sistem 
pencernaan dengan media game edukasi 
Saya tertarik untuk membelajarkan materi biologi lain menggunakan 
media game edukasi 
Saya lebih termotivasi untuk membuat inovasi pembelajaran seperti 
game edukasi ini 
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran  materi sistem 
pencernaan dengan media ini meningkat 
Tampilan gambar dan animasi dalam media ini menarik dan 
memperjelas penyampaian materi 
Penyajian materi tersusun logis dan sistematis 
Pembelajaran  materi sistem pencernaan  dengan game edukasi lebih 
efektif dan efisien 

4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
4 

 Jumlah  
Rata-rata 
Kriteria 

32 
4 

Sangat Baik 

Tabel 11 menunjukan secara keseluruhan guru memberikan skor 4. Hasil 

analisis memperoleh skor rata-rata 4,00 yang masuk kriteria sangat baik. 

3) Hasil belajar 

Hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes tertulis, nilai diskusi, 

dan nilai yang diperoleh dalam memainkan game. Ketuntasan klasikal mencapai 

85,45% yaitu 47 siswa tuntas, dan 8 siswa belum tuntasbelajar  dengan KKM 80. 

Analisis kuantitatif hasil belajar materi sistem pencernaan dengan multimedia 

game edukasi sebagai media pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13. 

Tabel 12 Nilai hasil belajar siswa kelas  VIII A dan VIII C dengan menggunakan 
game edukasi adventure 

No Variasi 
Kelas 

VIII A VIII C 
1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Rata-rata 
Jumlah siswa yang 
tuntas belajar 
Jumlah siswa yang 
tidak tuntas belajar 
Ketuntasan klasikal 

91 
65 
81 
24 

 
4 
 

85,7% 

89 
69 
80 

23 
 

4 
 

85,2% 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27 
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Tabel 12 memperlihatkan bahwa persentase ketuntasan siswa VIIIA dan 

VIIIC berdasarkan KKM  yaitu, sebesar 85,7% dari siswa di kelas VIIIA yang 

berjumlah 28 siswa dan 85,2% dari siswa di kelas VIIIC yang berjumlah 27 siswa. 

Jika diambil nilai ketuntasan klasikal kedua kelas yang berjumlah 55 siswa, 

persentase ketuntasan adalah 85,45% yaitu 47 siswa tuntas, dan 8 siswa belum 

tuntas.  

Perhitungan nilai akhir hasil belajar siswa diperoleh dari tiga aspek yaitu 

nilai game, nilai LDS dan nilai evaluasi (Tabel 13) 

Tabel 13 Rekapitulasi nilai game, LDS dan evaluasi 

No Variasi 
Aspek yang dinilai 

Skor game LDS Evaluasi 
VIIIA VIIIC VIIIA VIIIC VIIIA VIIIC 

1 
2 
3 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Rerata 

82 
64 

75,50 
 

84 
60 

77,04 
 

90 
86 
88 

 

90 
84 

87,56 
 

93 
60 

80,93 
 

90 
66 

80,11 
 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27  

Dari Tabel 13 kedua kelas menunjukkan rata-rata nilai yang relative sama 

untuk LDS dan skor evaluasi yaitu untuk LDS kelas VIIIA mendapatkan rata-rata 

nilai 88 sedangkan kelas VIIIC mendapatkan rata-rata nilai 87,56 dan untuk skor 

evaluasi kelas VIIIA mendapatkan rata-rata nilai 80,93 sedangkan kelas VIIIC 

mendapatkan rata-rata nilai 80,11. Berbeda dengan skor game yang menunjukkan 

kelas VIIIC mendapatkan rata-rata nilai 77,04 yang lebih tinggi dari kelas VIIIA 

yang hanya mendapatkan rata-rata nilai 75,50. Hal ini mungkin dikarenakan 

kondisi siswa VIIIA yang kurang fokus saat pembelajaran menggunakan media 

game edukasi. Kurang fokusnya siswa mungkin dikarenakan kelelahan siswa yang 

habis mendapatkan pelajaran olah raga. 

4) Nilai karakter  

a) Berfikir kritis 

Data kemampuan berpikir kritis siswa dianalisis dari soal evaluasi yang 

mengandung unsur berpikir kritis, yaitu soal nomor 15 sampai nomor 30.  
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Tabel 14 Rekapitulasi nilai karakter berpikir kritis siswa setelah menggunakan 
game edukasi adventure 

No Kriteria skor Rentang 
skor 

∑ siswa ∑ Siswa 
VIII A & 

VIII C 
Persentase 

VIII A VIII C 
1 
2 
3 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

0,7 ≤ g ≤ 1,0 
0,3 ≤ g < 0,7 
0,0 ≤ g < 0,3 

24 
4 
0 

24 
3 
0 

48 
7 
0 

87,27% 
12,73% 

Jumlah siswa dengan kriteria  
Tinggi 

24 21 48 87,27% 

 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28 

Berdasarkan Tabel 14, secara garis besar hampir semua anak mendapatkan 

nilai karakter berfikir kritis yang tinggi. Hal ini ditunjukan dengan 48 siswa 

(87,27%) mendapatkan nilai dengan kriteria tinggi dan 9 siswa (12,73%) 

mendapatkan nilai dengan kriteria sedang. Melalui pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, secara garis besar 87,27% siswa telah membangun karakter berfikir 

kritis yang mereka miliki. 

b) Kreatif 

Data karakter kreatif siswa diukur dari hasil karya siswa dalam membuat  

mind mapping dengan mengacu pada pedoman penilaian karakter kreatif yang 

dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Tabel 15 Rekapitulasi nilai karakter kreatif siswa setelah menggunakan game 
edukasi adventure 

No Kriteria skor Rentang 
skor 

∑ Siswa ∑ Siswa 
VIII A & 

VIII C 
Persentase 

VIII A VIII C 

1 
2 
3 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 
 

78  ≤ N ≤ 100 
56  ≤ N < 78  
34  ≤ N < 56  

21 
7 
0 

21 
6 
0 

42 
13 
0 

76,36% 
23,64% 

Jumlah siswa dengan kriteria  
Tinggi 

21 21 42 76,36% 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 31 
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Berdasarkan Tabel 15, secara garis besar hampir semua anak mendapatkan 

nilai karakter kreatif yang tinggi. Hal ini ditunjukan dengan 42 siswa (76,36%) 

mendapatkan nilai dengan kriteria tinggi dan 13 siswa (23,64%) mendapatkan 

nilai dengan kriteria sedang. Dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

secara garis besar 76,36% siswa telah membangun karakter kreatif yang mereka 

miliki. 

c) Bersemangat 

Data karakter bersemangat siswa diambil melalui angket dengan 

menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi. 

Hasil analisis kuantitatif nilai karakter bersemangat dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16 Rekapitulasi nilai karakter bersemangat siswa setelah menggunakan 
game edukasi adventure 

No Kriteria skor Rentang skor 
∑ Siswa ∑ Siswa 

VIII A & 
VIII C 

Persentase 
VIII A VIII C 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat Rendah 

4,20 ≤ n ≤ 5,00   
3,40 ≤ n < 4,20   
2,60 ≤ n < 3,40  
1,80 ≤ n < 2,60  
1,00 ≤ n < 1,80 

6 
19 
3 
0 
0 

9 
13 
5 
0 
0 

15 
32 
8 
0 
0 

27,27% 
58,18% 
14,55% 

Jumlah siswa dengan kriteria  
Sangat tinggi dan tinggi 

25 22 47 85,45% 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34 

Berdasarkan Tabel 16, secara garis besar hampir semua anak mendapatkan 

nilai karakter bersemangat yang tinggi. Hal ini ditunjukan dengan 47 siswa 

(85,45%) mendapatkan nilai dengan kriteria sangat tinggi atau tinggi dan 8 siswa 

(14,55%) mendapatkan nilai dengan kriteria sedang. Dengan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, 85,45% siswa telah membangun karakter bersemangat yang 

mereka miliki.   

d) Jujur dan tanggung jawab 

Data karakter jujur dan tanggung jawab siswa diambil melalui angket 

dengan menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap 
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kondisi. Hasil analisis kuantitatif nilai karakter jujur dan bertanggung jawab dapat 

dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17  Rekapitulasi nilai karakter jujur dan bertanggung jawab siswa setelah 
menggunakan game edukasi adventure 

No Kriteria skor Rentang skor 
∑ Siswa ∑ Siswa 

VIII A & 
VIII C 

Persentase 
VIII A VIII C 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat Rendah 

4,20 ≤ n ≤ 5,00 
3,40 ≤ n < 4,20 
2,60 ≤ n < 3,40 
1,80 ≤ n < 2,60 
1,00 ≤ n < 1,80 

10 
17 
1 
0 
0 

18 
9 
0 
0 
0 

28 
26 
1 
0 
0 

50,91% 
47,27% 
1,82% 

Jumlah siswa dengan kriteria  
Sangat tinggi dan tinggi  

27 27 54 98,18% 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 37 

Berdasarkan Tabel 17, secara garis besar hampir semua anak mendapatkan 

nilai karakter jujur dan bertanggung jawab yang tinggi. Hal ini ditunjukan dengan 

54 siswa (98,18%) mendapatkan nilai dengan kriteria sangat tinggi atau tinggi dan 

1 siswa (1,82%) mendapatkan nilai dengan kriteria sedang. Melalui pembelajaran 

yang telah dilaksanakan, secara garis besar 98,18% siswa telah membangun 

karakter jujur dan bertanggung jawab. 

h. Produksi Massal 

Tahapan akhir dalam proses pengembangan multimedia adalah produksi 

akhir dan pengambilan kesimpulan dari berbagai data yang dianalisis. 

Berdasarkan analisis data penilaian ahli, tanggapan guru dan siswa, hasil belajar 

dan nilai karakter siswa yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

multimedia game edukasi sesuai dengan kriteria media pembelajaran yang baik 

sehingga layak diterapkan dan dimungkinkan untuk diproduksi massal. Namun, 

produksi massal belum bisa dilakukan karena terbatasnya waktu dan biaya.  
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B. Pembahasan 

1. Kelebihan dan kekurangan  media pembelajaran materi sistem pencernaan  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi kelebihan dan kekurangan 

media, multimedia CD interaktif paling banyak memenuhi kriteria sebagai media 

yang baik. Multimedia CD interaktif hampir memenuhi semua kriteria kecuali 

untuk kriteria nomor 8 dan 9, yaitu sikap ilmiah dan pengembangan karakter 

siswa.  

Media jenis ini memiliki kemampuan untuk menampilkan gambar, suara 

dan animasi yang dapat membantu dalam pembelajaran. Di samping itu 

multimedia CD interaktif memiliki interaktivitas terhadap pemakainya, baik itu 

dalam penggunaan navigasi maupun kuis atau soal yang diberikan. Siswa dapat 

aktif dalam melaksanakan pembelajaran yang mandiri. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Arsyad (2004) bahwa multimedia melibatkan berbagai organ tubuh 

mulai telinga (audio), mata (visual) dan tangan (kinetik). Pelibatan berbagai organ 

ini membuat informasi lebih mudah dimengerti.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mengenai media yang sudah 

digunakan di sekolah, kelebihan dan kekurangan media serta kompetensi yang 

harus dicapai pada materi sistem pencernaan, diperoleh data analisis kebutuhan. 

Media yang dibutuhkan yaitu media yang dapat memuat materi yang jelas dan 

lengkap, disertai gambar, suara dan animasi yang mendukung, dan dapat 

mengembangkan karakter siswa.  

Materi sistem pencernaan adalah materi yang cukup sulit apabila 

pembelajaran yang dilakukan tidak menggunakan pembelajaran yang efektif. 

Materi ini membutuhkan gambar atau animasi yang dapat membantu siswa dalam 

mempelajarinya. Siswa sulit menggambarkan proses yang terjadi di dalam sistem 

pencernaan dan cenderung cepat bosan apabila tidak menggunakan multimedia 

yang efektif dan menarik. Penggunaan multimedia pembelajaran merupakan 

sarana untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang cukup efektif, karena dapat 

menyampaikan materi secara visual dengan mengintegrasikan unsur teks, audio, 

grafik, dan animasi. Adanya pendidikan karakter yang mengharuskan adanya 

pengembangan karakter siswa dalam setiap pembelajaran, merupakan tuntutan 
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yang harus diatasi setiap sekolah. Maka dibutuhkan media yang selain dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa, juga dapat mengembangkan karakater siswa. 

Hal ini senada dikemukakan oleh Wahono (2006) bahwa kelebihan aplikasi 

multimedia dalam menjelaskan suatu konsep dapat menuntut siswa untuk 

bereksplorasi dan menganalisis, mencoba dan menggali konsep dan prinsip yang 

termuat dalam suatu materi yang dihadapinya, sehingga dapat relatif lebih cepat 

membangun struktur pemahaman siswa, karena terintegrasinya komponen-

komponen seperti suara, teks, gambar, dan video berfungsi untuk mengoptimalkan 

peran indra dalam menerima informasi ke dalam sistem memori. 

2. Pengembangan Multimedia Game Edukasi Berbentuk Adventure 
Penilaian multimedia dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian 

media dan instrumen penilaian materi. Instrumen penilaian media terdiri dari 2 

aspek, yaitu aspek perangkat lunak yang meliputi maintainable, usabilitas, 

kompabitilitas, dokumentasi dan reusable; dan aspek komunikasi dan visual 

meliputi 8 poin (Lampiran 15). Instrumen penilaian materi mempunyai 10 poin 

penilaian (Lampiran 18).  

Ahli media melakukan penilaian kelayakan terhadap multimedia game 

edukasi yang dikembangkan berdasarkan instrumen yang telah dibuat. Setelah 

dilakukan analisis, dapat diketahui hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli media 

yaitu sebesar 2,83 dengan kriteria layak. Pada aspek perangkat lunak yang terdiri 

dari maintainable, usabilitas, kompatibilitas, dokumentasi dan reuseable; hampir 

semua poin memperoleh skor 3, hanya dokumentasi yang memperoleh skor 2.  

Ahli media memberikan skor 2 pada poin dokumentasi karena dalam 

multimedia game edukasi yang dikembangkan petunjuk penggunaan dinilai masih 

sederhana atau kurang detail. Petunjuk yang kurang detail akan membuat 

kemungkinan pemain mengalami kebingungan saat menjalankannya. Maka akan 

dilakukan revisi pada petunjuk penggunaan supaya pemain tidak mengalami 

kesulitan dalam menjalankannya. Paul (2008) mengungkapkan bahwa 

dokumentasi perangkat lunak (petunjuk penggunaan software) merupakan siklus 

hidup perangkat lunak. Tanpa itu, pengguna tidak dapat melatih dan mereka 
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hampir tidak dapat menggunakan perangkat lunak. Dokumentasi perangkat lunak 

adalah manifestasi paling penting dari perangkat lunak.  

Pada aspek komunikasi dan visual (Lampiran 15) terdapat beberapa poin 

yang memperoleh skor 3 dan skor 2. Poin dengan skor 2 salah satunya adalah 

interaktivitas. Sedikitnya interaktivitas pada multimedia menjadi pertimbangan 

ahli dalam memberikan skor.  

Ahli media memberikan skor 2 pada poin interaktivitas karena kurangnya 

navigasi dalam game edukasi ini. Interaktivitas suatu media sangat erat 

hubungannya dengan navigasi media tersebut. Dalam game edukasi ini navigasi 

untuk kembali hanya diberikan pada scene penjelasan materi saja, tidak pada 

setiap scene. Game edukasi ini sengaja didesain satu arah, yang dimana pemain 

tidak bisa kembali ke cerita sebelumnya dimaksudkan untuk membuat siswa lebih 

teliti dalam memainkannya. Game edukasi ini selain digunakan sebagai media 

pembelajaran juga digunakan sebagai alat evaluasi sehingga apabila penambahan 

navigasi kembali diberikan pada semua scene akan mengacaukan perolehan skor. 

Hal yang senada dikemukakan oleh Setyosari (2005) bahwa multimedia harus 

dirancang dan disesuaikan dengan materi, karakteristik siswa, dan adanya alat 

evaluasi di dalam multimedia yang menjadi alat ukur kemampuan pribadi siswa, 

sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Selain penilaian kelayakan dilakukan oleh ahli media, penilaian juga 

dilakukan oleh ahli materi. Penilaian kelayakan media dari segi materi oleh ahli 

materi sebesar 2,5 dengan kriteria layak. Ada beberapa aspek yang mendapatkan 

skor 2, yaitu kedalaman materi, kemudahan untuk dipahami, sistematis, kejelasan 

uraian dan ketrampilan proses sains. 

Ahli materi memberikan skor 2 pada kedalaman materi karena kedalaman 

materi dalam game edukasi ini masih kurang. Materi sistem pencernaan 

merupakan materi yang cukup banyak. Untuk mencakup materi pencernaan yang 

cukup banyak kedalam sebuah media dan melengkapinya dengan pengembangan 

karakter menjadikan kedalaman materi dalam game edukasi ini masih kurang. Hal 

tersebut dapat diatasi dengan memberikan materi/episode tambahan yang 

diunggah ke internet untuk didownload siswa supaya siswa dapat mempelajarinya 
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di rumah. Karena game edukasi ini menceritakan kehidupan siswa dalam 

menjalani pelajaran di sekolahnya, penyampaian materi menjadi kurang tertata 

rapi atau sistemasis. Untuk menciptakan suasana yang sesuai maka pemakaian 

bahasa yang digunakan adalah bahasa keseharian. Adanya beberapa pemakaian 

bahasa yang tidak baku menjadikan kurangnya kejelasan penyampaian uraian 

dalam game edukasi ini. Selain itu, kurangnya pengembangan ketrampilan proses 

sains dikarenakan game edukasi ini lebih memusatkan pada pengembangan 

karakter siswa. Oleh karena itu dilakukan revisi untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan media yang dikembangkan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Mayer (2009) bahwa revisi dilakukan untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Dalam uji 

lapangan, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja 

produk. 

3. Uji coba skala terbatas 

Hasil uji coba skala terbatas menunjukan bahwa persentase tanggapan 

siswa terhadap  game edukasi pada kesepuluh item yang ada sudah termasuk 

dalam kriteria sangat baik untuk setiap itemnya. Akan tetapi, pada item ke dua 

yaitu “Saya dapat memainkan animasi dalam media ini secara mandiri” hanya 

memperoleh rata-rata 3,3  dan masih dalam kriteria baik. Hal ini menunjukan 

bahwa masih ada kekurangan dalam penjelasan petunjuk cara bermainnya, karena 

sebagian anak ada yang masih bingung dalam memainkan game ini.  

Petunjuk cara bermain dalam game edukasi sudah cukup jelas dan 

mencakup semua pokok aturan. Kekurangan pemahaman petunjuk bermain ini 

mungkin dikarenakan oleh faktor siswa itu sendiri. Siswa yang enggan untuk 

membaca petunjuk bermain dan langsung bermain akan kesulitan dalam 

memainkan game. Dalam penelitian beberapa siswa terburu-buru dalam membaca 

petunjuk bermain, dikarenakan ingin cepat-cepat memainkan game ini. Paul 

(2008) mengungkapkan bahwa dokumentasi perangkat lunak (petunjuk 

penggunaan software) merupakan siklus hidup perangkat lunak. Tanpa itu, 

pengguna tidak dapat melatih dan mereka hampir tidak dapat menggunakan 

perangkat lunak.  
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Rata-rata persentase tanggapan siswa yang diperoleh pada uji coba skala 

terbatas sebesar 85% dengan kriteria sangat baik dan 15% dengan kriteria baik. 

Persentase perolehan menginterprestasikan bahwa multimedia game edukasi yang 

dikembangkan mendapatkan tanggapan yang positif. Semua siswa setuju dengan 

pemakaian multimedia ini dalam pembelajaran, karena secara keseluruhan hasil 

persentase tanggapan siswa menunjukan kriteria sangat baik. 

Pengembangan multimedia dalam pembelajaran dapat membantu 

penyampaian materi sistem pencernaan menjadi lebih menarik dibandingkan 

dengan metode konvensional yang mengandalkan ceramah. Hal ini diperkuat 

dengan pendapat Ariani (2010) mengenai manfaat penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran yaitu proses pembelajaran multimedia jelas lebih menarik, lebih 

interaktif, jumlah waktu mengajar (ceramah) dapat dikurangi, kualitas belajar 

siswa dapat lebih termotivasi dan terdongkrak dan belajar mengajar dapat 

dilakukan dimana dan kapan saja (sangat fleksibel), serta sikap dan perhatian 

belajar siswa dapat ditingkatkan dan dipusatkan.  

4. Uji coba skala luas 

Setelah game edukasi diujicobakan pada skala terbatas, dan memperoleh 

hasil yang menunjukan bahwa multimedia ini dapat diterapkan. Maka setelah 

dilakukan beberapa perbaikan, game edukasi ini  diujicobakan di skala yang lebih 

luas yaitu dalam 2 kelas (kelas VIIIA dan kelas VIIIC) di SMP N 1 Semarang 

dengan jumlah 55 siswa. 

a. Hasil belajar  

Rata-rata ketuntasan klasikal yang diperoleh kedua kelas uji coba skala 

luas menggambarkan ketuntasan yang maksimal dari masing-masing kelas 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis data, kelas uji coba skala luas untuk kelas 

VIIIA memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 85,7% dan kelas VIIIC 

memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 85,2%. Jika dirata-rata dari 2 kelas 

tersebut nilai ketuntasan klasikal sebesar 85,45%. Dari 55 siswa kelas uji coba 

skala luas, jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 47 dan siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 8 siswa.   
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Siswa yang belum tuntas di dalam hasil belajarnya, dapat disebabkan 

rendahnya motivasi siswa di dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

hubungan nilai evaluasi siswa (Lampiran 27) dengan karakter bersemangat siswa 

(Lampiran 34) yang berbanding lurus. Siswa yang memiliki karakter bersemangat 

rendah cenderung mendapatkan nilai evaluasi yang rendah. Motivasi atau 

semangat siswa untuk belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Walaupun pembelajaran yang dilakukan sudah menggunakan strategi dan media 

pembelajaran yang baik, namun apabila siswa tidak bersemangat dan berminat 

dalam mempelajarinya, hasil belajar siswa akan tetap rendah. Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Slameto (2003) yang menyatakan bahwa hasil belajar didukung 

oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 

motivasi, perhatian, minat dan intelegensi. Faktor eksternal meliputi strategi 

pembelajaran (penggunaan pendekatan, metode, dan model pembelajaran) dan 

sumber yang digunakan. 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 

80. Pada penerapan multimedia sebesar 85,45% siswa memperoleh nilai di atas 80 

atau di atas KKM, hanya 14,55% siswa atau berjumlah 8 siswa yang masih 

mendapatkan hasil belajar dibawah KKM. Hal ini menunjukan bahwa penerapan 

game edukasi ini efektif dalam pencapaian hasil belajar yang bagus. 

Multimedia game edukasi mampu meningkatkan proses pembelajaran dan 

mempermudah proses komunikasi antara guru dengan siswa karena  ini mampu 

menciptakan suasana belajar mandiri sehingga siswa mempunyai kemampuan 

untuk mengatur diri dan mempunyai motivasi untuk mempelajari materi sistem 

pencernaan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Hasebrook (1999) yang 

menyatakan bahwa multimedia dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

komunikasi, motivasi dan kemampuan belajar mandiri. Multimedia ini 

memudahkan siswa untuk memahami materi sistem pencernaan karena 

multimedia melibatkan beberapa indra siswa secara simultan sehingga 

pemahaman siswa meningkat.  
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b. Tanggapan siswa terhadap  game edukasi  

Hasil dari uji coba skala luas menunjukan bahwa nilai tanggapan siswa 

terhadap  game edukasi pada kesepuluh item tanggapan termasuk dalam kriteria 

sangat baik dengan rata-rata nilai 3,49. Persentase hasil tanggapan siswa yang 

diperoleh pada uji pelaksanaan lapangan sebesar 74,55% dengan kriteria sangat 

baik dan 25,45% dengan kriteria baik. Persentase perolehan menginterprestasikan 

bahwa game edukasi yang dikembangkan mendapat tanggapan positif, seluruh 

siswa setuju dengan penggunaan multimedia game edukasi ini sebagai alat bantu 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

Minat yang tinggi, motivasi dan suasana pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan akan mempermudah siswa dalam belajar, sehingga pemahaman 

siswa terhadap materi menjadi lebih baik. Dengan multimedia yang baik, siswa 

akan senang dan mudah memahami materi sehingga pembelajaran akan menjadi 

efektif. Hal ini diperkuat oleh pendapat Shank (2005) yang  menyatakan bahwa 

multimedia yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi, 

pembelajaran dan transfer materi. Hal yang paling efektif karena multimedia 

menyediakan pengalaman belajar yang mencerminkan pengalaman dunia nyata 

dan mengijinkan siswa untuk mempelajari dalam berbagai konteks.  

Metode pembelajaran menggunakan multimedia game edukasi merupakan 

metode baru bagi siswa sehingga perlu penyesuaian dalam belajar. Beberapa 

siswa kurang menyukai suasana kelas pembelajaran dengan mutimedia, namun 

sebagian besar siswa menyukai suasana pembelajaran dengan multimedia, suasana 

belajar yang baru dan menarik. Setiap siswa mempunyai cara belajar yang 

berbeda-beda, maka diperlukan faktor intern berupa motivasi dan minat belajar 

sebagai daya pendorong dan penggerak siswa dalam belajar. Seperti pada uji coba 

skala terbatas, yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran multimedia game 

edukasi ini adalah siswa belum sepenuhnya memahami cara bermain dari game 

edukasi yang dimainkan. Hal ini terlihat pada analisis tanggapan siswa, poin 8 

yang menyatakan “Saya dapat memainkan animasi dalam media ini secara 

mandiri” memperoleh skor paling rendah dengan skor sebesar 3,36. Walaupun 

sudah belajar dari tahap ujicoba skala terbatas dan mencoba untuk mengatasi 
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kekurangan itu, hasilnya masih sama beberapa siswa masih kesulitan untuk 

memainkan game edukasi ini secara mandiri.  

Untuk beberapa siswa laki-laki yang sudah terbiasa memainkan game 

tidak mengalami kendala, namun beberapa siswa perempuan yang jarang 

memainkan sebuah game mengalami kebingungan dalam menjalankan software 

game edukasi ini. Hal ini terlihat dari tanggapan siswa perempuan yang lebih 

banyak memberikan nilai rendah pada poin 8 daripada tanggapan dari siswa laki-

laki. Hal ini sesuai dengan pendapat Kertamuda (2009) yang mengemukakan 

adanya perbedaan gaya penggunaan mediabermain/jenis permainan dan perbedaan 

penggunaan waktu luang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-

laki lebih sering menggunakan waktu luangnya untuk memainkan video game 

daripada anak perempuan. 
 

c. Tanggapan Guru terhadap multimedia  

Berdasarkan hasil analisis data, tanggapan guru mengenai penerapan  

game edukasi memperoleh skor rata-rata 4. Dari 10 item pernyataan semuanya 

memperoleh skor 4. Setelah dianalisis tanggapan dari guru memperoleh kriteria 

sangat baik, dan ini yang menunjukan bahwa guru sangat setuju akan game 

edukasi ini untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Penggunaan multimedia dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi dengan mudah dan efektif. Pembelajaran akan berpusat pada siswa (student 

centered learning), guru tidak bersusah payah untuk menyampaikan materi 

dengan ceramah berkali-kali karena siswa dapat secara aktif belajar dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk memahami materi yang dibutuhkan. 

Hal senada dikemukakan Setyosari (2005) yang berpendapat multimedia biasanya 

digunakan sebagai media presentasi di kelas atau media yang membantu guru 

menjelaskan materi kepada siswa. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran 

secara tepat dan bervariasi dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi lebih 

aktif. 

d. Nilai Karakter  

Ada empat karakter yang diteliti yaitu berfikir kritis, kreatif, semangat, 

serta jujur dan bertanggung jawab. Karaker berfikir kritis diuji dengan 15 soal 
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berpikir kritis yang diberikan bersama soal evaluasi. Karakter kreatif diukur 

dengan hasil karya siswa dalam membuat mind mapping. Karakter bersemangat, 

jujur dan tanggung jawab diukur menggunakan angket. 

1) Berfikir kritis 

Berdasarkan analisis data, persentase nilai karakter berfikir kritis yang 

dimiliki siswa adalah 87,27% siswa mendapatkan nilai dengan kriteria tinggi dan 

12,73% siswa mendapatkan nilai dengan kriteria sedang. Hal ini menunjukan 

bahwa dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, 87,27% siswa telah 

membangun karakter berfikir kritis yang mereka miliki. 

Dalam media game edukasi ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat 

melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan berfikir kritis. Salah satu 

contoh pertanyaan dalam game edukasi ini yaitu ketika scene saat siswa di kantin 

dan diberi pertanyaan oleh temannya tentang apa saja yang perlu dipertimbangkan 

dalam memilih makanan. Pertanyaan tersebut menuntut siswa untuk berfikir 

secara kritis. Untuk mengembangkan berpikir kritis, siswa harus dihadapkan 

kepada suatu permasalahan yang dimana mereka harus menganalisis dan 

mempertimbangkan berbagai hal untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini 

senada dengan yang dikemukakan oleh Mayer (2009) yang menyatakan bahwa 

pengembangan kemampuan berpikir kritis harus didukung oleh lingkungan kelas 

yang mendorong munculnya diskusi tanya jawab, penyelidikan dan pertimbangan. 

2) Kreatif 

Berdasarakan analisis data yang diperoleh, secara garis besar hampir 

semua anak mendapatkan nilai karakter kreativitas yang tinggi. Hal ini ditunjukan 

dengan 42 siswa (76,36%) mendapatkan nilai dengan kriteria tinggi dan 14 siswa 

(23,64%) mendapatkan nilai dengan kriteria sedang. Hal ini menunjukan dengan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, secara garis besar 76,36% siswa telah 

membangun karakter kreativitas yang mereka miliki. Dari hasil karya mind 

mapping siswa, ditemukan beberapa hasil karya yang sama persis. Hal ini 

menunjukan orisinalitas yang masih kurang pada beberapa siswa tersebut. Hasil 

karya yang persis ini mungkin juga dikarenakan siswa yang malas membuatnya 

sendiri dan mencontek milik temannya. 
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Mencontek hasil karya merupakan karakter yang tidak baik dan 

menjadikan kreativitas siswa tidak berkembang. Untuk menghindari terjadinya hal 

tersebut, guru harus memberikan peringatan yang tegas dan bila perlu guru 

memberikan konsekuensi yang berat untuk siswa yang mencontek agar siswa 

tidak berani untuk mencontek hasil karya temannya. Dengan mencontek hasil 

karya teman, siswa tidak akan memperoleh gagasan baru dari hasil pemikirannya 

sendiri.  Maka kreativitas siswa tidak akan berkembang karena salah satu ciri dari 

kreatif adalah munculnya suatu gagasan baru. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Munandar (2004) yang  mengatakan kreativitas adalah suatu proses yang 

tercermin dalam kelancaran, kelenturan atau  keluwesan (fleksibilitas) dan 

originalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya dan memperinci) suatu gagasan. 

3) Bersemangat 

Untuk karakter bersemangat secara garis besar hampir semua anak 

mendapatkan nilai karakter bersemangat yang tinggi. Hal ini ditunjukan dengan 

47 siswa (85,45%) mendapatkan nilai dengan kriteria sangat tinggi atau tinggi dan 

8 siswa (14,55%) mendapatkan nilai dengan kriteria sedang. Hal ini menunjukan 

dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, secara garis besar 85,45% siswa 

telah membangun karakter bersemangat yang mereka miliki. 

Game edukasi memiliki beberapa unsur yang dapat membuat siswa tertarik 

dan termotivasi untuk memainkannya. Unsur-unsur tersebut antara lain, game 

edukasi ini memiliki visual dan audio yang bagus, game edukasi ini menceritakan 

suasana keseharian di sekolah yang membuat siswa merasa familiar dengan 

kesehariannya, dan di dalam game ini terdapat kuis-kuis dan jalan cerita yang 

menarik. Motivasi siswa yang tinggi akan menjadikan siswa bersemangat untuk 

mempelajari materi. Hal ini senada dengan pendapat  Muslimah (2009) yang 

mengemukakan dalam kaitannya dengan kegiatan belajar, semangat belajar sangat 

erat hubungannya dengan motivasi belajar yang berarti keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri para siswa/warga belajar/siswa yang dapat menimbulkan, 

menjamin, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, guna mencapai tujuan 

belajar yang diharapkan. 
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4) Jujur dan bertanggung jawab 

Berdasarkan analisis data, secara garis besar hampir semua anak 

mendapatkan nilai karakter jujur dan bertanggung jawab yang tinggi. Hal ini 

ditunjukan dengan 54 siswa (98,18%) mendapatkan nilai dengan kriteria sangat 

tinggi atau tinggi dan 1 siswa (1,82%) mendapatkan nilai dengan kriteria sedang. 

Hal ini menunjukan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, secara garis 

besar 98,18% siswa telah membangun karakter jujur dan bertanggung jawab yang 

mereka miliki. 

Dalam game edukasi ini terdapat nilai kejujuran dan tanggung jawab yang 

dapat diambil. Untuk nilai kejujuran misalnya saat scene siswa mengerjakan 

evaluasi diberikan pilihan untuk membuka buku atau tidak. Ketika siswa memilih 

membuka buku, siswa akan ketahuan dan dimarahi oleh guru. Kejujuran akan 

selalu memberikan kebaikan dan berbuat tidak jujur atau dusta akan memberikan 

ketidaktenangan dan ketakutan. Hal ini senada dengan pendapat Jerry (2004) yang 

mengemukakan bahwa di antara pengaruh kejujuran adalah teguhnya pendirian, 

kuatnya hati, dan jelasnya persoalan, yang memberikan ketenangan kepada 

pendengar. Untuk nilai tanggung jawab misalnya saat scene siswa membersihkan 

laboratorium selesai praktikum. Siswa diberikan dua pilihan untuk ikut temannya 

pergi ke kantin atau menyelesaikan membersihkan laboratorium. Ketika siswa 

memilih ikut ke kantin, siswa dimarahi guru dan dibenci teman-teman sekelasnya. 

Memberikan siswa kesempatan untuk mengambil keputusan yang akan 

berdampak pada dirinya akan melatih siswa dalam mempertanggungjawabkan 

keputusan yang dipilihnya. Hal ini senada dengan pendapat Adiwiyato (2001) 

yang mendefinisikan tanggung jawab sebagai mengambil keputusan yang patut 

dan efektif, patut berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas 

norma sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan 

antar manusia yang positif. 

Dari analisis data yang diperoleh, secara garis besar semua karakter yang 

diukur mendapatkan kriteria yang tinggi. Jumlah persentase siswa yang 

mendapatkan kriteria tinggi untuk masing-masing karakter adalah, karakter 

berfikir kritis 87,27% siswa, karakter kreatif 76,36% siswa, karakter bersemangat 
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85,45% siswa dan karakter jujur dan bertanggung jawab 98,18% siswa. Hal ini 

menunjukan lebih dari 75% siswa mendapatkan kriteria tinggi untuk semua 

karakter. 

Dalam game edukasi yang dikembangkan terdapat beberapa cerita dan 

pertanyaan yang dapat melatih siswa dalam mengembangkan karakternya. Dengan 

menyisipkan nilai-nilai karaker pada suatu pembelajaran maka dapat membangun 

karakter positif yang ada pada siswa. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang 

dikemukakan Lepiyanto (2011) bahwa pendidikan karakter sangat perlu 

ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang 

semakin kompleks seperti semakin rendahnya kejujuran dan tanggung jawab, 

rendahnya semangat untuk berkreasi, dan lain-lain. 
 

5. Kelemahan pembelajaran menggunakan game edukasi. 

Kendala yang terjadi di lapangan merupakan akibat dari kelemahan suatu 

pembelajaran. Agar kendala tidak terjadi, maka kelemahan  suatu pembelajaran 

harus dapat diatasi. Kelemahan dan solusi dari pembelajaran menggunakan game 

edukasi antara lain sebagai berikut.  

a. Pembelajaran menggunakan game edukasi akan berjalan dengan optimal 

apabila semua siswa dapat memainkannya sendiri. Kendala yang terjadi di 

lapangan adalah  terkadang fasilitas komputer di sekolah jumlahnya terbatas 

dan akhirnya ada beberapa siswa yang menggunakan satu  komputer  untuk 

berdua. Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah harus lebih meningkatkan 

fasilitas laboratorium komputer. 

b. Tidak semua siswa terbiasa dengan memainkan sebuah game. Ada beberapa 

siswa yang masih bingung dalam mengoperasikan game edukasi. Hal ini 

mungkin bisa diatasi dengan membuat petunjuk penggunaan game edukasi 

yang lengkap dan mudah dipahami serta memastikan siswa memperhatikan 

dengan baik saat penjelasan petunjuk penggunaan. 

c. Kedalam materi dalam game edukasi masih kurang, hal ini karena materi 

sistem pencernaan yang sangat luas. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu 

memberikan materi/episode tambahan yang diunggah ke internet untuk 

didownload siswa supaya siswa dapat mempelajarinya di rumah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil observasi kelebihan dan kekurangan media 

pembelajaran yang sudah digunakan di sekolah dan hasil wawancara guru 

disimpulkan media yang dibutuhkan adalah media yang dapat memuat materi 

yang jelas dan lengkap, disertai gambar, suara dan animasi serta dapat 

mengembangkan karakter siswa. Pengembangan multimedia pembelajaran game 

edukasi berbentuk adventure berbasis pendidikan karakter ini menggunakan 

software RPG Maker Xp. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa game edukasi yang dikembangkan layak dan dapat diterapkan 

sebagai media pembelajaran pada materi sistem pencernaan untuk SMP. Hal ini 

ditunjukkan dengan penilaian kelayakan oleh ahli media sebesar 2,83 dan oleh 

ahli materi sebesar 2,5 dengan kriteria layak. Guru dan siswa memberikan 

tanggapan dengan kriteria baik dan sangat baik,  85,45% siswa memperoleh hasil 

belajar diatas KKM atau ≥ 80, dan lebih dari 75% siswa mendapatkan kriteria 

yang tinggi untuk semua karakter yang diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diberikan 

beberapa saran antara lain.  

1. Sekolah lebih meningkatkan fasilitas laboratorium komputer sehingga dapat 

dipakai untuk pembelajaran berbasis TIK dengan optimal. 

2. Dalam pembelajaran game edukasi, guru harus mengkondisikan siswa untuk 

membaca petunjuk penggunaan terlebih dahulu sebelum menjalankan game 

edukasi agar siswa tidak mengalami kendala dalam menjalankannya. 

3. Untuk masalah kedalam materi pada game edukasi, dapat diatasi dengan 

memberikan beberapa materi/episode tambahan yang diunggah di internet 

untuk didownload siswa supaya siswa dapat mempelajarinya di rumah. 
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SILABUS  
 

Sekolah : SMP  
Kelas : VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran : IPA BIOLOGI 
Semester   : 1 
  

 Standar Kompetensi : 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

Kompetensi 
dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Karakter 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

1.4 
Mendeskripsika
n sistem 
pencernaan pada 
manusia dan 
hubungannya 
dengan 
kesehatan 

Sistem 
pencernaan 
manusia 

 Memainkan game edukasi sesi 1 
 Diskusi kelompok mengenai sistem 

pencernaan 
 Membuat poster mind mapping 

mengenai sistem pencernaan secara 
individu 

 Memainkan game edukasi sesi 2 
 Membuat tabel identifikasi 

kelainan dan penyakit pada sistem 
pencernaan 

 Diskusi kelompok mengenai 
kelainan dan penyakit pada sistem 
pencernaan 

 

 Membedakan berbagai 
fungsi makanan bagi tubuh 

 Mendiskripsikan jenis 
makanan berdasarkan 
kandungan zat yang ada di 
dalamnya 

 Membedakan zat makanan 
berdasarkan hasil 
pengujiannya 

 Membedakan antara 
saluran pencernaan dan 
kelenjar pencernaan 
sebagai penyususn sistem 
pencernaan pada manusia 

 Membandingkan 
pencernaan mekanik dan 
kimiawi 

 Menyebutkan contoh 
kelainan dan penyakit pada 
sistem pencernaan yang 
biasa dijumpai dalam 
kehidupan sehari-hari dan 
upaya mengatasinya 

 

 Tes tulis 
 

 

 Penugasan 
 

 Tes PG  
 

 

 Portofolio 
(membuat 
poster mind 
mapping)  

 

5X45 menit 

 

Buku Biologi 
SMP kelas 
VIII, 

Media Game 
Edukasi, 

Laboratorium
komputer. 

Lembar 
diskusi 

 Berfikir Kritis  
 Kreatif  
 Bersemangat  
 Jujur 
 Bertanggung 

jawab 
 

Lam
piran 1. Silabus 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 
 
Mata Pelajaran :  Biologi 
Kelas/ Semester :  VIII (Delapan)/ 1 
Alokasi Waktu :  5 jam pelajaran 
Standar Kompetensi :  1. Memahami berb agai sistem dalam kehidupan manusia. 
Kompetensi Dasar     :  1.4  Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan. 
 

 

I. Indikator 
 Membedakan berbagai fungsi makanan bagi tubuh 
 Mendeskripsikan jenis makanan berdasarkan kandungan zat yang ada di 

dalamnya 
 Membedakan zat makanan berdasarkan hasil pengujiannya 
 Membedakan antara saluran pencernaan dan  kelenjar pencernaan sebagai 

penyusun sistem pencernaan pada manusia. 
 Membandingkan pencernaan mekanik dan kimiawi serta fungsinya bagi tubuh. 
 Mendata contoh  kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan yang biasa 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari serta upaya mengatasinya. 
 
 Karakteristik siswa yang diharapkan :  -   Berfikir Kritis (Critical Thinking) 

-   Kreatif (Creative) 
-   Bersemangat  
-   Jujur (Honesty) 
-   Bertanggung Jawab (Responsible) 

II. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat mendeskripsikan macam-macam zat yang terkandung dalam 
makanan, fungsi makanan, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, 
pencernaan mekanik dan kimiawi, dan kelainan atau penyakit yang terjadi pada 
sistem pencernaan. 
 

III. Materi Ajar 
Tubuh manusia membutuhkan zat makanan dalam jumlah yang berbeda. Ada yang 
dibutuhkan dalam jumlah banyak (makronutrien), yaitu karbohidrat; protein; dan 
lemak, ada pula yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu mineral dan vitamin. 
Fungsi makanan berdasarkan gizi yang dikandung : 
1. Sebagai sumber/penghasil energi 
2. Sebagai pembangun tubuh 
3. Sebagai pengatur 
 
Proses pencernaan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
1. Pencernaan mekanik, adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar 

menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi 
di dalam mulut. 

2. Pencernaan kimiawi, adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks 
menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim, yang terjadi mulai dari 

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaa Pembelajaran 
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mulut, lambung, dan usus.  
 
Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan 
makanan. Alat pencernaan makanan dibedakan atas saluran pencernaan dan 
kelenjar pencernaan. 

A. Mulut 
Makanan masuk ke dalam tubuh pertama kali melewati rongga mulut. Proses 
pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi sudah dimulai pada bagian ini.  
1.Gigi 

Terdapat empat macam gigi, yaitu gigi seri, gigi taring,  geraham depan, dan 
geraham belakang. Makanan dipotong dengan gigi seri, dirobek gigi dengan 
taring dan dikunyah dengan gigi geraham. 

2.Lidah 
Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan 
membantu mendorong makanan (proses penelanan) serta menghasilkan 
kelenjar ludah. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap. 

3.Kelenjar Ludah 
Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur ( saliva). Kelenjar ludah dalam 
mulut ada tiga pasang, yaitu: Kelenjar parotis,  Kelenjar submandibularis, dan 
Kelenjar sublingualis. Di dalam ludah terdapat enzim ptialin ( amilase) yang 
berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat ( 
amilum) menjadi gula sederhana jenis maltosa 

B. Kerongkongan 
Gerak peristaltik pada kerongkongan  ialah gerakan mendorong dan meremas-
remas makanan menuju  lambung.  

C. Lambung 
Lambung terdiri atas tiga bagian yaitu Kardiaks,  Fundus, dan Pilorus. Di dalam 
lambung dihasilkan enzim yaitu enzim pepsin akan memecah molekul protein 
menjadi peptida dan enzim renin akan mencerna protein susu (kasein). Selain 
mendapat perlakuan kimiawi, makanan oleh enzim-enzim tersebut juga ada HCl 
yang . membunuh kuman pada makanan yang dimakan dan  mengaktifkan 
pepsinogen menjadi pepsin. 

D. Hati 
Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Dalam 
metabolisme karbohidrat, hati berfungsi untuk menyimpan glikogen, mengubah 
galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, dan proses glukoneogenesis. 

E. Kelenjar Pankreas 
Pankreas berada dalam lipatan duodenum, berbentuk huruf U yang rebah. Getah 
pankreas memiliki pH 8, berfungsi menetralkan chymus yang bersifat asam dari 
lambung, serta mengandung NaHCO3 (bersifat basa) dan enzim-enzim. Enzim 
tersebut adalah  lipase pankreas, amilopsin, nuklease, disakarase, enterokinase, 
dan  tripsin.  

F. Usus Halus 
Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum (usus 12 jari),  jejenum (usus 
kosong) dan ileum (usus penyerapan). Pencernaan di dalam intestinum juga 
dibantu oleh pankreas. Pancreas berperan sebagai kelenjar eksokrin dengan 
menghasilkan getah pencernaan berupa tripsin, amilase, dan lipase. 
a. Tripsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. 
b. Amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. 
c. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 
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G. Usus Besar 

Usus besar tidak memiliki villi sehingga tidak terjadi penyerapan sarisari 
makanan, tetapi terjadi penyerapan air sehingga feses menjadi lebih padat. Pada 
kolon juga terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri E.coli. 

F. Anus 
Feses yang terkumpul dalam rektum dikeluarkan melalui saluran pengeluaran 
yang dinamakan anus. Proses pengeluaran feses lewat anus ini disebut proses 
defekasi.  

Gangguan pada Sistem Pencernaan 
1. Diare, gangguan ini terjadi karena terganggunya penyerapan air pada usus 

besar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh bakteri atau infeksi kuman. 
2. Apendisitis, gangguan ini disebut juga radang usus buntu.  
3. Maag, gangguan ini dapat terjadi karena produksi asam lambung berlebih.  
4. Ulkus atau radang dinding lambung, yaitu gangguan pada lambung yang 

disebabkan oleh tingginya produksiasam lambung (HCl) dibandingkan 
makanan yang masuk. 

5. Sembelit, yaitu gangguan yang terjadi akibat penyerapan air di usus besar 
secara berlebihan. Akibatnya feses menjadi keras. 

6. Parotitis (gondong), yaitu gangguan pada kelenjar parotid yang membengkak.  

IV. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran :  Model 

- Direct Instruction (DI) 
Metode 
- Permainan 
- Diskusi 
- Penugasan 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 (2 jam pelajaran – di Laboratorium Komputer) 
A. Kegiatan awal (5 menit) 

 Motivasi dan apresepsi: 
- Guru bertanya :  

- “Pagi ini kalian sarapan apa?” (siswa menjawab) 
- “Sebenarnya untuk apa sih kita makan?” (siswa menjawab) 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 
B. Kegiatan inti (80 menit) 

 Eksplorasi 
Dalam kegiatan Eksplorasi: 
- Guru melakukan  tanya jawab seputar makanan dan organ 

pencernaan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan Elaborsi : 
- Guru menjelaskan aturan main dari game edukasi  
- Siswa memainkan game edukasi seri A  dengan menggunakan 

komputer yang sudah diinstal game edukasi seri A 
- Setelah siswa selesai memainkan game edukasi,  guru mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang terdapat di 
game edukasi seri A . 
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- Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 
 Konfirmasi 

- Guru membenarkan apabila ada kesalahan pemahaman. 
- Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

dipelajari. 

C. Kegiatan akhir (5 menit) 
 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan 
 Guru mengcopykan game edukasi seri A kepada siswa untuk dipelajari 

kembali di rumah. 
 Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat poster mind mapping  

secara individu tentang materi sistem pencernaan yang dikumpulkan 
pada pertemuan minggu depan. 
 

Pertemuan 2 (1 jam pelajaran) 
A. Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

 Motivasi dan apresepsi: 
- Guru bertanya :  

- “mengapa makanan yang masuk lewat mulut saat keluar lewat 
anus bentuknya berubah?” (siswa menjawab) 

- Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 
B.  Kegiatan inti (35 menit) 

 Eksplorasi 
Dalam kegiatan Eksplorasi: 
Guru melakukan tanya jawab proses yang terjadi dalam sistem 
pencernaan 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan Elaborsi : 

- Siswa berkelompok untuk mengerjakan lembar diskusi yang 
diberikan guru. 

- Siswa berdiskusi berdasarkan  materi yang mereka dapatkan dari 
game edukasi seri A  dan dari buku pegangan. 

- Salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya. 

- Siswa berdiskusi dan melakukan tanya jawab tentang materi yang 
dipresentasikan. 

 Konfirmasi 
- Guru membenarkan apa bila ada kesalahan pemahaman dalam 

diskusi. 
- Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

dipelajari. 
C. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Dalam kegiatan penutup : 
 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pertemuan 3 (2 jam pelajaran – di Laboratorium Komputer) 
A. Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

 Motivasi dan apresepsi: 
- Guru bertanya :  

- “Apakah kalian pernah sakit perut?” (siswa menjawab) 



78 
 

 
 

- “kenapa kalian bisa sakit perut? Apa salah makan atau telat 
makan?” 

- Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 
B.  Kegiatan inti (80 menit) 

 Eksplorasi 
Dalam kegiatan Eksplorasi: 
   -    Guru melakukan tanya jawab mengenai kelainan/penyakit yang 
terjadi di sistem pencernaan 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan Elaborsi : 

- Guru meminta poster yang ditugaskan pada pertemuan sebelumnya 
dan siswa mengumpulkan poster kelompok mereka. 

- Siswa memainkan game edukasi seri B di laboratorium komputer. 
- Siswa berkelompok untuk berdiskusi mengenai kelainan/penyakit 

yang terjadi di sistem pencernaan. 
- Siswa membuat tabel identifikasi kelainan/penyakit yang terjadi di 

sistem pencernaan berdasarkan materi yang mereka dapat game 
edukasi seri B. 

- Salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya. 

- Siswa berdiskusi dan melakukan tanya jawab tentang materi yang 
dipresentasikan. 
 

 Konfirmasi 
- Guru membenarkan apa bila ada kesalahan pemahaman dalam 

diskusi. 
- Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

dipelajari. 
D. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Dalam kegiatan penutup : 
 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 
 Guru mengcopykan game edukasi seri B kepada siswa untuk dipelajari 

kembali dirumah. 
 

VI. Alat/ Bahan/ Sumber 
 Buku Biologi SMP kelas VIII 
 Laboratorium komputer 
 LCD Proyektor 
 Media Game Edukasi 
 Lembar diskusi 

 
VII. Penilaian 

Teknik Penilaian    : Tes tulis, Penugasan 
Bentuk Instrumen   : Soal Pilihan Ganda, Porto folio 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : IPA (Biologi) 
Kelas/semester  : VIII/Ganjil 
Jumlah butir soal  : 40 butir 
Alokasi Waktu : 45 menit 
Bentuk soal   : Pilihan Ganda 

 

Standar kompetensi Kompetensi dasar Materi pokok Indikator NO. 
Soal 

Aspek Kognitif Kunci 
jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Memahami 
berbagai sistem 
dalam kehidupan 
manusia. 

 

1.4 
Mendeskripsikan 
sistem pencernaan 
pada manusia dan 
hubungannya 
dengan kesehatan. 

Sistem 
pencernaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membedakan 
berbagai fungsi 
makanan bagi tubuh 

1 
2 

 
V 
 

V 
 
 

    C 
C 
 

 Mendeskripsikan 
jenis makanan 
berdasarkan 
kandungan zat yang 
ada di dalamnya 

 

4 
5 
6 
7 
8 

23 
24 
25 
26 

V 
 

 V 

 
V 
 

V 
V 
 

V 
V 

  
 
 
 
 

V 
 
 

V 

  B 
D 
D 
B 
B 
D 
B 
B 
C 

 Membedakan zat 
makanan 
berdasarkan hasil 
pengujiannya 

3 
21 
22 

V  
 

V 

  
V 

  A 
C 
C 

 Membedakan antara 
saluran pencernaan 
dan kelenjar 
pencernaan sebagai 

9 
10 
12 
13 

 
 
 

V 

V 
V 
V 
 

  
 
 
 

  C 
C 
B 
B 

Lam
piran 3.  K

isi-kisi Soal U
ji C

oba 
79 
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penyusun sistem 
pencernaan pada 
manusia. 

 

14 
15 
16 
17 
18 
20 
28 
30 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
 

 
 
 
 
 
 

V 
 
 

V 
 

V 
V 
V 

 
 
 
 
 
 
 

V 
V 
 

V 

C 
D 
D 
C 
C 
D 
A 
C 
A 
D 
A 
B 
B 
B 

 Membandingkan 
pencernaan mekanik 
dan kimiawi serta 
fungsinya bagi 
tubuh. 

 

11 
27 
29 
32 

 
 

V 
V 
 

V 

  
 

V 

  A 
B 
A 
B 

 Mendata contoh  
kelainan dan 
penyakit pada sistem 
pencernaan yang 
biasa dijumpai dalam 
kehidupan sehari-
hari serta upaya 
mengatasinya. 

 

19 
38 
39 
40 

V  
V 
V 
V 

    D 
D 
B 
D 

 

 

80 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : IPA (Biologi) 
Kelas/semester  : VIII/Ganjil 
Jumlah butir soal  : 30 butir 
Alokasi Waktu : 40 menit 
Bentuk soal   : Pilihan Ganda 

 

Standar kompetensi Kompetensi dasar Materi pokok Indikator NO. 
Soal 

Aspek Kognitif Kunci 
jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6 

2. Memahami 
berbagai sistem 
dalam kehidupan 
manusia. 

 

1.4 
Mendeskripsikan 
sistem pencernaan 
pada manusia dan 
hubungannya 
dengan kesehatan. 

Sistem 
pencernaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membedakan 
berbagai fungsi 
makanan bagi tubuh 

1 
 
 

 
 
 
 

V 
 
 

    C 
 
 

 Mendeskripsikan 
jenis makanan 
berdasarkan 
kandungan zat yang 
ada di dalamnya 

 

3 
4 
5 
6 

17 
18 
19 
 

V 
 

 V 

 
V 
 

V 
 

V 
 

  
 
 
 

V 
 

V 

  B 
D 
D 
B 
D 
B 
C 

 Membedakan zat 
makanan 
berdasarkan hasil 
pengujiannya 
 

2 
16 

V  
V 

  
 

  A 
C 

 Membedakan antara 
saluran pencernaan 
dan kelenjar 

7 
8 

10 

 
 
 

V 
V 
V 

  
 
 

  C 
C 
B 

Lam
piran 4.  K

isi-kisi Soal Evaluasi 
81 
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pencernaan sebagai 
penyusun sistem 
pencernaan pada 
manusia. 

 

11 
12 
13 
15 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
 

V 
V 
V 
V 
 

 
 

 
 

V 
 
 

V 
 

V 
 

 
 

 
 
 

V 
V 
 

V 

B 
D 
C 
D 
A 
C 
A 
D 
A 
B 
 

 Membandingkan 
pencernaan mekanik 
dan kimiawi serta 
fungsinya bagi 
tubuh. 

 

9 
20 
22 

 
 

V 
V 
 
 

  
 

V 

  A 
B 
A 
 

 Mendata contoh  
kelainan dan 
penyakit pada sistem 
pencernaan yang 
biasa dijumpai dalam 
kehidupan sehari-
hari serta upaya 
mengatasinya. 

 

14 
28 
29 
30 

V  
V 
V 
V 

    D 
D 
B 
D 

 

82 
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INSTRUMEN SOAL UJI COBA 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Materi    : Sistem Pencernaan 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Waktu   : 35 menit 

 

 

Petunjuk Pengerjaan soal 
- Tulislah terlebih dulu nama, no. absen, dan kelas anda dilembar jawab yang tersedia! 
- Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah 

satu huruf A, B, C, atau D 
- Bila sudah menyilang dan akan membetulkan coretlah dengan dua garis sejajar memotong! 
- Contoh :  

Pilihan ganda   :  A  B C D  
Dibetulkan menjadi :  A  B C D  

 

1. Fungsi makanan secara umum adalah sebagai berikut. 
1) Meningkatkan daya tahan tubuh 
2) Memperpaiki jaringan yang rusak 
3) Membangun sel tubuh yang baru 
4) Melarutkan beberapa vitaman tertentu 
Fungsi protein yang terkandung dalam makanan adalah…. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 3   D.  3 dan 4 

 

2. Yang bukan merupakan fungsi makanan secara umum adalah….. 
A. Sumber energi 
B. Pembangun 
C. pertahanan tubuh 
D. pengatur 

 

3. Dalam tes uji makanan digunakan Benedict atau Fehling A dan Fehling B, untuk mengetahui 
adanya…. 
A. Glukosa  C. Amilum 
B. Protein   D. Lemak 

 

4.  Zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi adalah… 
A. karbohidrat, lemak , vitamin 
B. karbohidrat, lemak , protein 
C. karbohidrat, vitamin , protein 
D. karbohidrat, vitamin , mineral 

 

5. Di antara makanan di bawah ini, yang merupakan sumber energi adalah…. 
A. Telur, ikan dan sayur 
B. Sagu, tempe dan sayur 
C. Buah-buahan, nasi dan sagu 
D. Nasi, sagu dan ubi kayu 

 

6. Yang bukan fungsi lemak dalam tubuh ialah… 
A. sumber energi           
B. cadangan makanan 
C. pelarut vitamin A,D,E dan K 
D. pembangun enzim 

 

7. Pada tabel berikut, yang menunjukan hubungan antara zat makanan, jenis makanan, dan 

X 
X X 
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fungsinya bagi tubuh manusia adalah…. 
 Zat makanan Jenis makanan Fungsi 

A. Karbohidrat  Jagung, padi Pembangun tubuh 
B. Protein Telur, kacang Pembangun tubuh 
C. Lemak Tahu, tempe Sumber energi 
D. Vitamin  Jeruk, sayur Pembangun tubuh 

 

8. Kekurangan  vitamin  D dapat mengakibatkan… 
     A. sariawan                   C. kulit kasar 
     B. gangguan tulang       D. gangguan saraf 
 

9. Bagian lidah yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini peka terhadap rasa…..  
 

A. manis 
B. Pahit 
C. Asin 
D. Asam  

 
 
 
 

10. Gerakan peristaltik dapat diartikan sebagai gerakan… 
A. Menelan makanan ke dalam kerongkongan 
B. Menelan makanan ke dalam mulut samapi lunak dan manis 
C. Mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung 
D. Mendorong makanan dari lambung ke usus halus lalu diserap 

 

11. Pencernaan makanan secara kimiawi pada manusia terjadi di dalam…. 
A. Mulut, lambung, dan usus halus 
B. Mulut, lambung, dan kerongkongan 
C. Mulut, lambung, dan usus besar 
D. Mulut, usus besar, dan usus halus 

 

12. Urutan saluran percernaan manusia yang benar ialah… 
A. mulut, kerongkongan, lambung, usus  besar, usus halus. 
B. mulut, kerongkongan, lambung, usus  halus, usus besar. 
C. mulut, kerongkongan,  usus  besar, usus besar, lambung. 
D. mulut, lambung, kerongkongan, ususu halus dan usus besar. 

 

13. Pencernaan protein menjadi pepton dengan bantuan enzim pepsin terjadi pada…. 
A. Kerongkongan  C. Pankreas 
B. Lambung   D. Usus halus 

 

14. Cairan empedu  berperan dalam pencernaan, yaitu…. 
A. menguraikan zat tepung 
B. membasmi bibit penyakit 
C. mengemulsikan lemak 
D. menguraikan protein 

 

15. Pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan penting yaitu… 
A. tripsin, amylase, renin 
B. tripsin, amylase, asam lambung 
C. tripsin, amylase, ptyalin  
D. tripsin, amylase, lipase 
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16. Fungsi tripsin dalam pencernaan adalah untuk mengubah…. 
A. Karbohidrat menjadi glukosa 
B. Lemak menjadi gliserol  
C. Lemak menjadi asam lemak 
D. Protein menjadi asam amino 

 

17. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di….. 
A. Duodenum 
B. Jejenum 
C. Ileum 
D. Usus besar 

 

18. Zat makanan yang langsung diserap tanpa perlu dicerna oleh tubuh ialah…. 
A. lemak dan protein 
B. karbohidrat dan mineral 
C. mineral dan vitamin 
D. lemak dan mineral 

 

19. Apendisitis merupakan penyakit karena terjadinya peradangan pada…. 
A. Rongga mulut   C. Usus besar 
B. Kerongkongan  D. Umbai cacing 

 

20. Bakteri Escherichia coli di usus besar perperan dalam…. 
A. Membunuh bakteri lain 
B. Mempercepat laju penyerapan 
C. Menghancurkan makanan 
D. Membusukan makanan 
 

21. Dalam suatu percobaan uji makanan didapat data sebagai berikut. 
Reagen Setelah diberi perlakuan 

Benedict Tidak ada endapan 
Biuret Terdapat cincin ungu 
Lugol Warna berubah menjadi kuning 
Kertas koran Kertas tidak berubah 

Zat yang terkandung dalam makanan tersebut adalah…. 
A. Amilum   C. Protein 
B. Glukosa  D. Lemak 

 

22. Perhatikan tabel berikut ini! 
Zat makanan Reagen 
1. Glukosa 
2. Amilum 
3. protein 

a. biuret 
b. benedict 
c. lughol 
d. fehling A + B 

Berikut ini pasangan zat makanan dan reagennya yang benar adalah…. 
A. 1-a   C. 2-c 
B. 2-b   D. 3-d 

 

23. Di masa pertumbuhan anak-anak harus banyak makan makanan yang menunjang pertumbuhan 
tulangnya, yaitu makanan banyak yang mengandung…. 

      A. Vitamin A                    C. Vitamin C 
      B. Vitamin B                     D. Vitamin D 
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24. Berikut ini contoh makanan yang dibutuhkan untuk menjaga ketahan tubuh kita agar tidak 
mudah sakit adalah…. 
A. Bayam   C. wortel 
B. Jeruk    D. jagung 

 

25. Dibawah ini merupakan beberapa fungsi dari air, kecuali….. 
A. Sebagai bahan pelarut vitamin B dan C 
B. Sebagai bahan pelarut vitamin A, D, E, dan K 
C. Sebagai pelarut utama zat makanan 
D. Memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh 

 

26. Perhatikan ciri-ciri zat makanan berikut! 
-  Penting bagi kesehatan tubuh 
-  Dibutuhkan dalam jumlah kecil 
-  Tidak menghasilkan energi 
-  Dibuang melalui keringat atau urin 

 Berdasarkan ciri-ciri diatas, zat makanan yang dimaksud adalah….. 
A. Karbohidrat  C. Mineral 
B. Protein   D. Vitamin 

 

27. Pernyataan tentang pencernaan secara mekanik dibawah ini yang benar adalah…. 
A. Mengubah bentuk makanan dari halus menjadi padat 
B. Mengubah bentuk makanan dari kasar menjadi halus 
C. Mengubah bentuk makanan dari kasar menjadi cair 
D. Mengubah makanan menggunakan enzim 

 

28. Perhatikan gambar gigi di bawah ini! 
 
 
 
 
 

  A           B      C 
Fungsi ketiga gigi tersebut adalah… 

 

 

29. Nasi yang dikunyah lama (sekitar 5 menit) akan terasa manis karena….. 
A. Di dalam mulut ada gigi sehingga rasa manis terasa oleh lidah 
B. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang mengandung ptialin yang mengubah 

karbohidrat menjadi gula 
C. Di dalam mulut terdapat air liur yang mengandung zat gula sehingga nasi terasa manis 
D. Di dalam mulut terdapat zat gula yang dapat mengubah nasi menjadi manis 

 

30. Berikut ini pernyataan mengenai fenomena tersedak yang benar, kecuali…. 
A. Tersedak disebabkan karena jalur pernafasan tertutupi makanan  
B. Tersedak biasanya terjadi ketika orang makan sambil berbicara 
C. Tersedak adalah bentuk proteksi terhadap mikroorganisme 
D. Tersedak terjadi karena saat menelan dan bernafas (epiglotis terbuka) terjadi bersamaan   

 

31. Perhatikan tabel berikut! 

 A B C 
A 
B 
C 
D 

Mengunyah 
Memotong 
Mengunyah 
Merobek  

Merobek 
Mengunyah 
Memotong 
Memotong  

Memotong 
Merobek 
Merobek 
Mengunyah  
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No Enzim Organ penghasil Fungsi 
1 Ptialin Mulut Mengubah amilum menjadi maltosa 
2 Renin Lambung Menggumpalkan kasein susu 
3 Tripsin Pankreas Merombak lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol 
4 Pepsin Usus halus Mencerna protein menjadi pepton 

Pernyataan yang benar adalah.... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 

32. Tujuan pencernaan kimiawi adalah…. 
A. Mengubah bentuk makanan agar mudah ditelan 
B. Menguraikan makanan menjadi lebih sederhana 
C. Menghaluskan makanan agar mudah dicerna lebih lanjut 
D. Mengaduk makanan dengan enzim pencernaan 

 

33. Penyerapan sari makanan berlangsung di nomor…. 
 
 

A. 1    
B. 3    
C. 5 
D. 6 

 
 
 
 
 

34. Perhatikan ciri-ciri organ pencernaan berikut! 
- Memiliki panjang sekitar 25 cm pada orang dewasa 
- Suatu organ berbentuk tabung lurus 
- Dindingnya tersusun oleh otot polos yang memanjang dan melingkar 
- Pergerakan otot dindingnya yang secara bergantian dapat menimbulkan gerakan meremas 

dan mendorong 
 Berdasarkan ciri-ciri diatas, organ pencernaan yang dimaksud adalah….. 
A. Esofagus 
B. Lambung 
C. Usus halus 
D. Anus 

 

35. Pernyataan berikut ini yang benar adalah…. 
A. Semua bagian usus halus manusia berguna untuk menyerap sari makanan 
B. Penyerapan sari makanan hanya terjadi pada bagian akhir usus halus 
C. Pada usus halus terjadi pengaturan kadar air pada sisa makanan 
D. Getah lambung hanya berguna untuk membunuh mikroorganisme 

 

36. Berikut ini yang bukan merupakan peristiwa yang terjadi di usus besar adalah…. 
A. Pengaturan kadar air pada sisa makanan 
B. Pembunuhan kuman dan mikro organisme 
C. Pembusukan makanan 
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D. Pembentukan vitamin K 
 

37. Berikut ini pernyataan tentang proses defekasi yang benar adalah…. 
A. Saat feses bersentuhan dengan dinding rektum otot lurik berelaksasi dan otot polos 

berkonstraksi sehingga feses keluar  
B. Saat feses bersentuhan dengan dinding rektum otot lurik berkonstraksi dan otot polos 

berelaksasi sehingga feses keluar  
C. Saat feses bersentuhan dengan dinding rektum otot lurik dan polos berkonstraksi sehingga 

feses keluar  
D. Saat feses bersentuhan dengan dinding rektum otot lurik dan polos berelaksasi sehingga 

feses keluar  
 

38. Salah satu penyebab sakit maag adalah….. 
A. Makan makanan yang sangat pedas 
B. Makan di tempat yang kotor 
C. Makan makanan yang sudah basi 
D. Waktu makan yang tidak teratur 

 

39. Seseorang yang mengalami mencret terus menerus dan tidak diobati bisa jadi sangat berbahaya 
karena….. 
A. Dia akan mudah terserang penyakit   
B. Dia bisa kekurangan cairan  
C. Asam lambungnya akan meningkat 
D. Akan terjadi pendarahan di ususnya 

 

40. Perhatikan ciri-ciri penyakit berikut! 
- Buang air tidak lancar 
- Feses menjadi keras dan kering  
- Terjadi karena kurang mengonsumsi makanan berserat 
- Biasanya terjadi pada orang yang suka menahan waktu buang air besar 

 Berdasarkan ciri-ciri diatas, penyakit yang dimaksud adalah… 
A. Diare 
B. Kolik 
C. Apendisitis 
D. Sembelit 
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SOAL EVALUASI 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Materi    : Sistem Pencernaan 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Waktu   : 30 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan soal 
- Tulislah terlebih dahulu nama, no. absen, dan kelas anda dilembar jawab yang telah 

tersedia! 
- Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah 

satu huruf A, B, C, atau D 
- Bila sudah menyilang dan akan membetulkan coretlah dengan dua garis sejajar memotong! 
- Contoh :  

Pilihan ganda   :  A  B C D  
Dibetulkan menjadi :  A  B C D  

 
1. Fungsi makanan secara umum adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan daya tahan tubuh 
2) Memperpaiki jaringan yang rusak 
3) Membangun sel tubuh yang baru 
4) Melarutkan beberapa vitaman tertentu 
Fungsi protein yang terkandung dalam makanan adalah…. 
A. 1 dan 2   C.  2 dan 3 
B. 1 dan 3   D.  3 dan 4 

2. Yang bukan merupakan fungsi makanan secara umum adalah….. 
A. Sumber energi 
B. Pembangun 
C. pertahanan tubuh 
D. pengatur 

3.  Zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi adalah… 
A. karbohidrat, lemak , vitamin 
B. karbohidrat, lemak , protein 
C. karbohidrat, vitamin , protein 
D. karbohidrat, vitamin , mineral 

4. Di antara makanan di bawah ini, yang merupakan sumber energi adalah…. 
A. Telur, ikan dan sayur 
B. Sagu, tempe dan sayur 
C. Buah-buahan, nasi dan sagu 
D. Nasi, sagu dan ubi kayu 

5. Yang bukan fungsi lemak dalam tubuh ialah… 
A. sumber energi           
B. cadangan makanan 
C. pelarut vitamin A,D,E dan K 
D. pembangun enzim 

  

X 
X X 

Lampiran 6. Soal Evaluasi  
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6. Pada tabel berikut, yang menunjukan hubungan antara zat makanan, jenis makanan, dan 
fungsinya bagi tubuh manusia adalah…. 

 Zat makanan Jenis makanan Fungsi 
A. Karbohidrat  Jagung, padi Pembangun tubuh 
B. Protein Telur, kacang Pembangun tubuh 
C. Lemak Tahu, tempe Sumber energi 
D. Vitamin  Jeruk, sayur Sumber energi 

 
7. Bagian lidah yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini peka terhadap rasa…..  

 
A. manis 
B. Pahit 
C. Asin 
D. Asam  

 
 
 

 
8. Gerakan peristaltik dapat diartikan sebagai gerakan… 

A. Menelan makanan ke dalam kerongkongan 
B. Menelan makanan ke dalam mulut samapi lunak dan manis 
C. Mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung 
D. Mendorong makanan dari lambung ke usus halus lalu diserap 

9. Pencernaan makanan secara kimiawi pada manusia terjadi di dalam…. 
A. Mulut, lambung, dan usus halus 
B. Mulut, lambung, dan kerongkongan 
C. Mulut, lambung, dan usus besar 
D. Mulut, usus besar, dan usus halus 

10. Urutan saluran percernaan manusia yang benar ialah… 
A. mulut, kerongkongan, lambung, usus  besar, usus halus. 
B. mulut, kerongkongan, lambung, usus  halus, usus besar. 
C. mulut, kerongkongan,  usus  besar, usus besar, lambung. 
D. mulut, lambung, kerongkongan, ususu halus dan usus besar. 

11. Pencernaan protein menjadi pepton dengan bantuan enzim pepsin terjadi pada…. 
A. Kerongkongan  C. Pankreas 
B. Lambung   D. Usus halus 

12. Pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan penting yaitu… 
A. tripsin, amylase, renin 
B. tripsin, amylase, asam lambung 
C. tripsin, amylase, ptyalin  
D. tripsin, amylase, lipase 

13. Zat makanan yang langsung diserap tanpa perlu dicerna oleh tubuh ialah…. 
A. lemak dan protein 
B. karbohidrat dan mineral 
C. mineral dan vitamin 
D. lemak dan mineral 
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14. Apendisitis merupakan penyakit karena terjadinya peradangan pada…. 
A. Rongga mulut   C. Usus besar 
B. Kerongkongan  D. Umbai cacing 

15. Bakteri Escherichia coli di usus besar perperan dalam…. 
A. Membunuh bakteri lain 
B. Mempercepat laju penyerapan 
C. Menghancurkan makanan 
D. Membusukan makanan 

16. Perhatikan tabel berikut ini! 
Zat makanan Reagen 
1. Glukosa 
2. Amilum 
3. protein 

a. biuret 
b. benedict 
c. lughol 
d. fehling A + B 

Berikut ini pasangan zat makanan dan reagennya yang benar adalah…. 
A. 1-a   C. 2-c 
B. 2-b   D. 3-d 

17. Di masa pertumbuhan anak-anak harus banyak makan makanan yang menunjang pertumbuhan 
tulangnya, yaitu makanan banyak yang mengandung…. 

      A. Vitamin A                    C. Vitamin C 
      B. Vitamin B                    D. Vitamin D 

18. Berikut ini contoh makanan yang dibutuhkan untuk menjaga ketahan tubuh kita agar tidak 
mudah sakit adalah…. 
A. Bayam   C. wortel 
B. Jeruk    D. jagung 

19. Perhatikan ciri-ciri zat makanan berikut! 
-  Penting bagi kesehatan tubuh 
-  Dibutuhkan dalam jumlah kecil 
-  Tidak menghasilkan energi 
-  Dibuang melalui keringat atau urin 

 Berdasarkan ciri-ciri diatas, zat makanan yang dimaksud adalah….. 
A. Karbohidrat  C. Mineral 
B. Protein   D. Vitamin 

20. Pernyataan tentang pencernaan secara mekanik dibawah ini yang benar adalah…. 
A. Mengubah bentuk makanan dari halus menjadi padat 
B. Mengubah bentuk makanan dari kasar menjadi halus 
C. Mengubah bentuk makanan dari kasar menjadi cair 
D. Mengubah makanan menggunakan enzim 

21. Perhatikan gambar gigi di bawah ini! 
 
 
 
 
 

  A           B      C 
Fungsi ketiga gigi tersebut adalah… 
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22. Nasi yang dikunyah lama (sekitar 5 menit) akan terasa manis karena….. 
A. Di dalam mulut ada gigi sehingga rasa manis terasa oleh lidah 
B. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang mengandung ptialin yang mengubah 

karbohidrat menjadi gula 
C. Di dalam mulut terdapat air liur yang mengandung zat gula sehingga nasi terasa manis 
D. Di dalam mulut terdapat zat gula yang dapat mengubah nasi menjadi manis 

23. Berikut ini pernyataan mengenai fenomena tersedak yang benar, kecuali…. 
A. Tersedak disebabkan karena jalur pernafasan tertutupi makanan  
B. Tersedak biasanya terjadi ketika orang makan sambil berbicara 
C. Tersedak adalah bentuk proteksi terhadap mikroorganisme 
D. Tersedak terjadi karena saat menelan dan bernafas (epiglotis terbuka) terjadi bersamaan   

24. Perhatikan tabel berikut! 
No Enzim Organ penghasil Fungsi 
1 Ptialin Mulut Mengubah amilum menjadi maltosa 
2 Renin Lambung Menggumpalkan kasein susu 
3 Tripsin Pankreas Merombak lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol 
4 Pepsin Usus halus Mencerna protein menjadi pepton 

Pernyataan yang benar adalah.... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

25. Penyerapan sari makanan berlangsung di nomor…. 
 
 

A. 1    
B. 3    
C. 5 
D. 6 

 
 
 
 
 

26. Perhatikan ciri-ciri organ pencernaan berikut! 
- Memiliki panjang sekitar 25 cm pada orang dewasa 
- Suatu organ berbentuk tabung lurus 
- Dindingnya tersusun oleh otot polos yang memanjang dan melingkar 
- Pergerakan otot dindingnya yang secara bergantian dapat menimbulkan gerakan meremas 

dan mendorong 
 Berdasarkan ciri-ciri diatas, organ pencernaan yang dimaksud adalah….. 
A. Esofagus 

 A B C 
A 
B 
C 
D 

Mengunyah 
Memotong 
Mengunyah 
Merobek  

Merobek 
Mengunyah 
Memotong 
Memotong  

Memotong 
Merobek 
Merobek 
Mengunyah  
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B. Lambung 
C. Usus halus 
D. Anus 

27. Berikut ini yang bukan merupakan peristiwa yang terjadi di usus besar adalah…. 
A. Pengaturan kadar air pada sisa makanan 
B. Pembunuhan kuman dan mikro organisme 
C. Pembusukan makanan 
D. Pembentukan vitamin K 

28. Salah satu penyebab sakit maag adalah….. 
A. Makan makanan yang sangat pedas 
B. Makan di tempat yang kotor 
C. Makan makanan yang sudah basi 
D. Waktu makan yang tidak teratur 

29. Seseorang yang mengalami mencret terus menerus dan tidak diobati bisa jadi sangat berbahaya 
karena….. 
A. Dia akan mudah terserang penyakit   
B. Dia bisa kekurangan cairan  
C. Asam lambungnya akan meningkat 
D. Akan terjadi pendarahan di ususnya 

30. Perhatikan ciri-ciri penyakit berikut! 
- Buang air tidak lancar 
- Feses menjadi keras dan kering  
- Terjadi karena kurang mengonsumsi makanan berserat 
- Biasanya terjadi pada orang yang suka menahan waktu buang air besar 

 Berdasarkan ciri-ciri diatas, penyakit yang dimaksud adalah… 
A. Diare 
B. Kolik 
C. Apendisitis 
D. Sembelit 
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KUNCI JAWABAN 
 

1. C 

2. C 

3. B 

4. D 

5. D 

6. B 

7. C 

8. C 

9. A 

10. B 

 

11. B 

12. D 

13. C 

14. D 

15. D 

16. C 

17. D 

18. B 

19. C 

20. B 

21. A 

22. B 

23. C 

24. A 

25. D 

26. A 

27. B 

28. D 

29. B 

30. D 

 
 

  

Lampiran 7.  Kunci Jawaban 
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Lampiran 8.  Lembar Jawaban Siswa 
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KARAKTERISTIK MEDIA PEMBELAJARAN MATERI SISTEM PENCERNAAN 

YANG DIGUNAKAN DI SEKOLAH 

Sekolah : SMP N 1 Wonopringgo 

 

Keterangan : 

M1 : Charta  

M2 : Torso/model 

M3 : Power point 

M4 : CD Interaktif 

M5 : …………………….. 

No. Aspek M1 M2 M3 M4 M5 

1. Memenuhi kompetensi yang 
diinginkan 

V V V V  

2. Menampilkan  visual yang 
mendukung 

V V V V  

3. Menampilkan audio yang 
mendukung 

- - - V  

4. Menampilkan animasi bergerak 
yang mendukung 

- - V V  

5. Membangkitkan minat siswa - - - V  

6. Meningkatkan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran 

- V - V  

7. Memungkinkan siswa dapat 
belajar secara mandiri  

- - V V  

8.  Mengembangkan sikap ilmiah - - - -  

9. Mengembangkan karakter siswa - - - -  

10. Praktis (tidak membutuhkan 
perangkat pendukung) 

V V - -  

Lampiran 9. Karakteristik media pembelajaran materi sistem pencernaan yang 
digunakan di Sekolah 
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Lampiran 10. Lembar wawancara guru mengenai media yang sudah digunakan di 
sekolah 
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ANALISIS KEBUTUHAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

Berdasarkan wawancara dengan guru tentang media, kelebihan dan kekurangan media yang sudah 
digunakan serta kompetensi yang harus dicapai pada materi sistem pencernaan maka dihasilkan 
analisis kebutuhan sebagai berikut: 

 

No. Aspek Kebutuhan 

1. 

 

Materi Dibutuhkan media yang menyajikan materi secara singkat, 

jelas, dan mudah dipahami serta dilengkapi visual yang 

mendukung  

2. 

 

Tampilan Tampilan visual yang menarik sehingga siswa tidak  mudah 

bosan dalam  menjalankan media tersebut 

3. 

 

Memotivasi siswa  Dibutuhkan media yang dapat membuat siswa tertantang 

sehingga siswa termotivasi untuk menjalankan media 

tersebut sampai selesai 

4. 

 

Belajar secara mandiri Dibutuhkan media yang dapat membuat siswa dapat belajar 

secara mandiri sehingga siswa dapat mempelajari materi 

tanpa harus didampingi oleh guru 

5. 

 

Sikap ilmiah Dibutuhkan media yang dapat mengembangkan sikap 

ilmiah siswa 

6.  

 

Pengembangan karakter Dibutuhkan media yang dapat mengembangkan karakter 

siswa 

 

Lampiran 11. Lembar Analisis Kebutuhan Multimedia Pembelajaran 
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Lampiran 12. Angket tanggapan siswa terhadap game 
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PEDOMAN PENILAIAN ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP GAME 

 

Penggolongan pernyataan dalam angket tanggapan siswa terhadap game 

Penggolongan pernyataan Nomor soal 

Pernyataan Positif 1,3,5,6,7,9,10 

Pernyataan Negatif 2,4,8 

 

Keterangan: 

1. Untuk pernyataan dengan kriteria positif:  

Ya = 1  Tidak = 0 

2. Untuk pernyataan dengan kriteria negatif:  

Ya = 0  Tidak = 1 

3. Mengitung skor gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi.  

7  ≤  n < 10  =  baik 

3  ≤  n <  7  =  sedang  

0  ≤  n <  3  =  buruk 

  

Lampiran 13. Pedoman penilaian angket tanggapan siswa terhadap game 



101 
 

 
 

 

Rekapitulasi Tanggapan Siswa Terhadap Game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Kode Skor yang diperoleh Kriteria 

1 S01 10 baik 

2 S02 9 baik 

3 S03 10 baik 

4 S04 8 baik 

5 S05 8 baik 

6 S06 10 baik 

7 S07 10 baik 

8 S08 10 baik 

9 S09 6 cukup 

10 S10 10 baik 

Lampiran 14. Rekapitulasi tanggapan siswa terhadap game 
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 REKAPITULASI HASIL UJI KELAYAKAN MULTIMEDIA OLEH AHLI MEDIA  

No. Aspek Penilaian Skor 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

 

Maintainable  

Usabilitas  

Kompabilitas  

Dokumentasi  

Reusable  

Komunikatif 

Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

Sederhana dan memikat 

Interaktivitas 

Pemberian motivasi belajar 

Audio (narasi, sound effect, backsound, musik)  

Visual (layout desain, tipografi, warna) 

Media bergerak animasi 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

 

3 

 

 ∑ skor 

Rata-rata skor 

Kriteria 

34 

2,83 

Layak 

Lampiran 16 .  Rekapitulasi Hasil Uji Kelayakan Multimedia oleh Ahli Media 
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PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN OLEH AHLI MEDIA 

Aspek Kriteria Skor 
A. Aspek perangkat lunak 
1. Maintanable (dapat dipelihara/ 

dikelola dengan mudah) 
a. Perawatan tidak membutuhkan cara yang 

khusus, perawatan tidak membutuhkan 
biaya yang tinggi, perawatan tidak 
membutuhkan spesialis/tenaga ahli 

3 

a. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
b. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Usabilitas(mudah digunakan 
dan sederhana 
pengoperasiannya) 

a. Program mudah dioperasikan, tidak 
membutuhkan ahli/spesialis dalam 
pengoperasiannya, program mudah didapat 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3. Kompabilitas (media 
pembelajaran dapat diinstalasi 
/ dijalankan di berbagai 
hardware dan sofware yang 
ada) 

a. Tidak memerlukan player khusus untuk 
menjalankan media, hardware dan software 
yang support dengan kompuiter mudah 
didapat, apabila menggunakan player 
khusus mudah ditemukan 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Dokumentasi program media 
pembelajaran 

a. Mencatumkan petunjuk instalasi, trouble 
shooting, desain program. 3 

d. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
e. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Reusable (sebagian/seluruh 
program media pembelajaran 
dapat  dimanfaatkan kembali 
untuk mengembangkan media 
pembelajaran lain) 

a. Seluruh program media pembelajaran dapat 
dimanfaatkan kembali untuk 
mengembangkan media pembelajaran lain 

3 

b. Sebagian program media pembelajaran 
dapat dimanfaatkan kembali untuk 
mengembangkan media pembelajaran lain 

2 

c. Bila kedua aspek tiodak terpenuhi 1 
B. Aspek komunikasi visual 
1. Komunikatif (sesuai sasaran 

dan dapat diterima dengan 
keinginan sasaran) 

a. Ada interaksi yang komunikatif antara 
media dan siswa yang disajikan sesuai 
karakteristik siswa, media dapat membantu 
siswa menerima materi dengan baik 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Kreatif dalam ide dan 
penuangan gagasan 

a. Mengenalakan kinerja ilmiah, menggunakan 
ilustrasi berupa gambar/simulasi, ilustrasi 
sesuai dengan materi 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3. Sederhana dan memikat a. Tampilan media sederhana, animasi dan 
gambar dalam media sederhana, kalimat dan 
media mudah dimengerti, media mudah 

3 

Lampiran 17.  Pedoman penilaian kelayakan media pembelajaran oleh ahli media 
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digunakan dan media menyenangkan serat 
memikat penggunanya 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Interaktivitas a. Disertai tombol navigasi yang 
memungkinkan siswa belajar mandiri, 
disertai kesempatan untuk memilih jawaban 
yang benar 

3 

 b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Pemberian motivasi belajar a. Pemberian ucapan penghargaan, pemberian 
simbol penghargaan, pemberian sound 
motivasi 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

6. Audio (narasi, sound effect, 
backsound, musik) 

a. Suara jelas, narasi sesuai dengan teks/ 
gambar/ animasi yang sedang disajikan, 
sound effect dan backsound tidak 
mengganggu pemahaman siswa 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

7. Visual (layout design, 
typography, warna) 

 Penempatan judul, subjudul, dan ilustrsi 
seimbang dan tidak mengganggu 
pemahaman 

 Ukuran tulisan, gambar dan animasi tiap 
halaman sesuai 

 Penempatan ilustrasi sebagai latar belakang 
tidak mengganggu judul, teks, dan gambar 

 Tidak terlalu banyak menggunakan huruf 
dan bentuk huruf mudah dibaca 

 Keterengan gambar dan narasi simulasi 
jelas 

 Warna belakang kontras/ mudah dibedakan 
dengan warna tulisan dan gambar 

3 

Bila tiga aspek terpenuh 2 
Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

8. Media bergerak (animasi) 
 

a. Animasi yang ditampilkan memenuhi unsur 
tujuan pembelajaran, menggunakan gambar 
yang jelas dan menarik, animasi atau 
gambar mudah dioperasikan siswa secara 
mandiri 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
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Lampiran 18.  Hasil Penilaian Oleh Ahli Materi 
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REKAPITULASI HASIL UJI KELAYAKAN MULTIMEDIA OLEH AHLI  MATERI 

No. Aspek Penilaian Skor 
1.  
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
10. 

Kejelasan tujuan pembelajaran  
Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/ 
Kurikulum 
Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 
Kontekstualitas dan aktualitas 
Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 
Kedalaman materi 
Kemudahan untuk dipahami 
Sistematis, runtut, alur logika jelas 
Kejelasan uraian pembahasan, contoh, simulasi dan 
latihan 
Pengaruh dalam proses keterampilan proses sains 

3 
3 
 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
 
2 

 ∑ skor 
Rata-rata skor 
Kriteria 

25 
2,5 

Layak 
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PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN OLEH  
AHLI MATERI 

Aspek Kriteria Skor 
1. Kejelasan tujuan 

pembelajaran 
a. Tujuan pembelajaran dirumuskan 

dengan lengkap, tujuan 
pembelajaran dirumuskan dengan 
jelas, tujuan pembelajaran 
dirumuskan dengan komunikatif 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Relevansi tujuan 
pembelajarn dengan 
SK/KD/kurikulum 

a. Tujuan pembelajaran disampaikan 
secara tersurat sesuai dengan 
SK/KD/kurikulum 

3 

b. Tujuan pembelajaran disampaikan 
secara tersirat sesuai dengan 
SK/KD/kurikulum 

2 

c. Tujuan pembelajaran tidak sesuai 
dengan SK/KD/kurikulum 1 

3. Kesesuaian materi 
dengan tujuan 
pembelajaran 

a. Materi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, materi mencakup 
semua indikator pembelajaran 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Kontekstualitas dan 
aktualitas 

a. Menghubungkan materi dengan 
metode ilmiah, menghubungkan 
materi dengan kehidupan sehari-
hari 

3 

a. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
b. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Kelengkapan dan 
kualitas bahan bantuan 
belajar 

a. Materi yang diberikan lengkap, 
bobot materi sesuai dengan 
kebutuhan pengguna,  

3 

c. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

6. Kedalaman materi a. Materi tidak hanya yang tercantum 
dibuku teks pelajaran, kesesuaian 
materi dengan konsep, materi dapat 
menambah wawasan pengetahuan 

3 

a. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
b. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

7. Kemudahan untuk 
dipahami 

a. Gambar dan animasi jelas dan 
sesuai dengan konsep, penempatan 
judul, subjudul, ilustrasi dan 
keterangan gambar tidak 
mengganggu pemahaman, 
menggunakan bahasa yang baku 
dan komunikatif 

3 

a. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
b. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

Lampiran 20.  Pedoman penilaian kelayakan media pembelajaran oleh ahli media 
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8. Sistematis/ runut/ alur 
logika jelas 

a. Materi disampaikan secara runut, 
sistematis, alur logika jelas disertai 
intruksi alur materi yang jelas 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

9. Kejelasan uraian, 
pembahasan, contoh, 
simulasi dan latihan 

a. Uraian jelas menggunakan bahasa 
baku dan komunikatif simulasi 
percobaan jelas dan dapat 
dilakukan secara mandiri serta 
kesesuaian tampilan tulisan pada 
latihan untuk evaluasi 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

10. Pengaruh dalam proses 
ketrampilan proses sains 

a. Mengembangkan sikap ilmiah 
siswa, memacu siswa untuk 
berpikir kritis 

3 

d. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
e. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
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Lampiran 21.  Lembar Angket Tanggapan Siswa 
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  butir  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rata-rata 

Skor Siswa siswa   

1 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3.6 

2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3.2 

3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3.1 

4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3.4 

5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3.7 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3.3 

8 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2.9 

9 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3.3 

10 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3.6 

11 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3.6 

12 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3.6 

13 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3.6 

14 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3.7 

15 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3.4 

16 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3.6 

17 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3.7 

18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3.9 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3.8 

Rata-rata 

3.75 3.45 3.35 3.7 3.75 3.7 3.4 3.3 3.5 3.55 Skor butir 
 
  

Lampiran 22.  Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Skala Terbatas 
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Rekapitulasi Tanggapan Siswa kelas VIII A 
  butir  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rata-rata 

siswa   Skor siswa 

1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3.8 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3.8 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3.8 

5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3.6 

6 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2.9 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3.8 

9 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3.5 

10 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3.8 

11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.9 

12 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2.6 

13 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3.3 

14 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3.6 

15 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3.6 

16 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.8 

17 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3.7 

18 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3.3 

19 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3.7 

20 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3.6 

21 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3.3 

22 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3.5 

23 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3.7 

24 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3.8 

25 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.2 

26 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3.6 

27 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3.5 

28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.9 

Rata-rata  

3.75 3.46 3.54 3.54 3.43 3.57 3.68 3.43 3.54 3.64 skor butir  
 
 
  

Lampiran 23.  Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Skala Luas 
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Rekapitulasi Tanggapan Siswa Kelas VIII C 
  butir  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rata-rata 

siswa   Skor Siswa 

1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3.8 

2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3.6 

3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2.8 

4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2.9 

5 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2.9 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3.8 

8 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3.4 

9 4 3 4 3 3 4 2 2 3 2 3 

10 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3.4 

11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2.7 

12 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3.2 

13 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 2.9 

14 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3.8 

15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.9 

16 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3.8 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3.1 

19 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3.6 

20 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3.2 

21 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3.4 

22 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2.9 

23 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3.8 

24 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3.6 

25 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3.3 

26 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3.5 

27 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3.5 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3.8 

30 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3.6 

31 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2.8 

Rata-rata 

3.71 3.32 3.29 3.39 3.32 3.43 3.50 3.29 3.46 3.50 Skor butir 
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Lampiran 24 .  Lembar Angket Tanggapan Guru 
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Rekapitulasi angket tanggapan guru 

No.  Pernyataan Skor 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
8. 

Pembelajaran materi sistem pencernaan 
menggunakan media game edukasi menarik 
Saya merasa lebih mudah ketika membelajarkan  
materi sistem pencernaan dengan media game 
edukasi 
Saya tertarik untuk membelajarkan materi biologi 
lain menggunakan media game edukasi 
Saya lebih termotivasi untuk membuat inovasi 
pembelajaran seperti game edukasi ini 
Aktivitas siswa selama proses pembelajaran  materi 
sistem pencernaan dengan media ini meningkat 
Tampilan gambar dan animasi dalam media ini 
menarik dan memperjelas penyampaian materi 
Penyajian materi tersusun logis dan sistematis 
Pembelajaran  materi sistem pencernaan  dengan 
game edukasi lebih efektif dan efisien 

4 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
4 
 

 Jumlah  
Rata-rata 
Kriteria 

32 
4 

Sangat Baik 
  

Lampiran 25.  Rekapitulasi Angket Tanggapan Guru 
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Daftar Nama siswa kelas VIII A  

  

Kode L/P  Kode L/P 
 

VIIIA01 P 
 

VIIIA21 L 

VIIIA02 L 
 

VIIIA22 P 

VIIIA03 L 
 

VIIIA23 L 

VIIIA04 P 
 

VIIIA24 P 

VIIIA05 P 
 

VIIIA25 P 

VIIIA06 L 
 

VIIIA26 P 

VIIIA07 L 
 

VIIIA27 P 

VIIIA08 P 
 

VIIIA28 P 

VIIIA09 L 
 

VIIIA10 L 
 

VIIIA11 P 
 

VIIIA12 P 
 

VIIIA13 P 
   

VIIIA14 L 
   

VIIIA15 P 
   

VIIIA16 P 
   

VIIIA17 P 
   

VIIIA18 L 
   

VIIIA19 P 
   

VIIIA20 L 
   

Lampiran 26.  Daftar Nama Siswa Kelas VIIIA dan VIIIC 
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Daftar Nama Siswa Kelas VIII C 

No L/P  No L/P 
 VIIIC01 P 
 

VIIIC21 P 

VIIIC02 L 
 

VIIIC22 P 

VIIIC03 L 
 

VIIIC23 P 

VIIIC04 P 
 

VIIIC24 P 

VIIIC05 L 
 

VIIIC25 L 

VIIIC06 P 
 

VIIIC26 L 

VIIIC07 P 
 

VIIIC27 P 

VIIIC08 L 
 

VIIIC09 P 
 

VIIIC10 P 
 

VIIIC11 P 
 

VIIIC12 P 
    

VIIIC13 P 
    

VIIIC14 P 
    

VIIIC15 P 
    

VIIIC16 P 
    

VIIIC17 L 
    

VIIIC18 L 
    

VIIIC19 L 
    

VIIIC20 P 
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Analisi Hasil Belajar Siswa  Kelas VIIIA 
 

No Nama 
Nilai Tes Nilai Tugas Total nilai Nilai Akhir 

(A) Nilai game LDS tugas (B) (2A + B)/3 

1 VIIIA01 83 80 90 85 83.67 
2 VIIIA02 80 76 90 83 81.00 
3 VIIIA03 66 68 90 79 70.33 
4 VIIIA04 80 72 90 81 80.33 
5 VIIIA05 66 64 90 77 69.67 
6 VIIIA06 83 70 90 80 82.00 
7 VIIIA07 86 78 86 82 84.67 
8 VIIIA08 83 76 86 81 82.33 
9 VIIIA09 80 80 86 83 81.00 

10 VIIIA10 80 78 86 82 80.67 
11 VIIIA11 83 74 86 80 82.00 
12 VIIIA12 80 80 86 83 81.00 
13 VIIIA13 80 74 88 81 80.33 
14 VIIIA14 83 76 88 82 82.67 
15 VIIIA15 80 80 88 84 81.33 
16 VIIIA16 80 76 88 82 80.67 
17 VIIIA17 83 80 88 84 83.33 
18 VIIIA18 60 66 88 77 65.67 
19 VIIIA19 93 84 90 87 91.00 
20 VIIIA20 83 74 90 82 82.67 
21 VIIIA21 90 80 90 85 88.33 
22 VIIIA22 93 82 90 86 90.67 
23 VIIIA23 83 66 90 78 81.33 
24 VIIIA24 86 78 86 82 84.67 
25 VIIIA25 66 70 86 78 70.00 
26 VIIIA26 80 78 86 82 80.67 
27 VIIIA27 93 82 86 84 90.00 
28 VIIIA28 83 72 86 79 81.67 

 Tertinggi 93 82 90 87 91 

 Terendah 66 64 86 77 65.67 

 Rata-rata 80.93 75.50 88 81.75 81.20 
 
  

Lampiran 27.  Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIA dan VIIIC 
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       Analisi Hasil Belajar Siswa  Kelas VIIIC 
 

No Nama 
Nilai Tes Nilai Tugas Total nilai Nilai Akhir 

(A) Nilai Game  LDS  tugas (B) (2A + B)/3 

1 VIIIC01 83 76 90 83 83.00 
2 VIIIC02 80 80 90 85 81.67 
3 VIIIC03 90 84 90 87 89.00 
4 VIIIC04 80 78 90 84 81.33 
5 VIIIC05 80 76 90 83 81.00 
6 VIIIC06 83 78 90 84 83.33 
7 VIIIC07 80 78 84 81 80.33 
8 VIIIC08 70 66 84 75 71.67 
9 VIIIC09 80 80 84 82 80.67 

10 VIIIC10 66 68 84 76 69.33 
11 VIIIC11 83 78 84 81 83.22 
12 VIIIC12 80 82 84 83 81.00 
13 VIIIC13 80 76 90 83 81.00 
14 VIIIC14 86 80 90 85 85.67 
15 VIIIC15 83 76 90 83 83.00 
16 VIIIC16 80 82 90 86 82.00 
17 VIIIC17 66 70 90 80 70.67 
18 VIIIC18 80 82 86 84 81.33 
19 VIIIC19 83 70 86 78 81.33 
20 VIIIC20 86 80 86 83 85.00 
21 VIIIC21 66 66 86 76 69.33 
22 VIIIC22 83 82 86 84 83.33 
23 VIIIC23 80 72 88 80 80.00 
24 VIIIC24 83 76 88 82 82.67 
25 VIIIC25 86 80 88 84 85.33 
26 VIIIC26 86 84 88 86 86.00 
27 VIIIC27 80 80 88 84 81.33 

  Tertinggi 90 84 90 87 89.00 

 
Terendah 66 60 84 75 69.33 
Rata-rata 80.11 77.04 87.56 82.30 80.84 
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Rekapitulasi nilai karakter berpikir kritis siswa VIII A 

No Nama 
Jawaban yang 

benar 
Nilai 

Kriteria 
 

1 VIIIA01 13 0.87 Tinggi 
2 VIIIA02 12 0.80 Tinggi 
3 VIIIA03 10 0.67 Sedang 
4 VIIIA04 12 0.80 Tinggi 
5 VIIIA05 9 0.60 Sedang 
6 VIIIA06 12 0.80 Tinggi 
7 VIIIA07 14 0.93 Tinggi 
8 VIIIA08 13 0.87 Tinggi 
9 VIIIA09 12 0.80 Tinggi 

10 VIIIA10 12 0.80 Tinggi 
11 VIIIA11 11 0.73 Tinggi 
12 VIIIA12 11 0.73 Tinggi 
13 VIIIA13 12 0.80 Tinggi 
14 VIIIA14 12 0.80 Tinggi 
15 VIIIA15 12 0.80 Tinggi 
16 VIIIA16 12 0.80 Tinggi 
17 VIIIA17 12 0.80 Tinggi 
18 VIIIA18 8 0.53 Sedang 
19 VIIIA19 14 0.93 Tinggi 
20 VIIIA20 12 0.80 Tinggi 
21 VIIIA21 14 0.93 Tinggi 
22 VIIIA22 15 1.00 Tinggi 
23 VIIIA23 12 0.80 Tinggi 
24 VIIIA24 12 0.80 Tinggi 
25 VIIIA25 10 0.67 Sedang 
26 VIIIA26 12 0.80 Tinggi 
27 VIIIA27 14 0.93 Tinggi 
28 VIIIA28 12 0.80 Tinggi 

 
Tertinggi 

 
1.00  

 
Terendah 

 
0.53  

 
Rata-rata 

 
0.80  

 
  

Lampiran  28.  Rekapitulasi Nilai Karakter Berpikir Kritis Siswa 
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Rekapitulasi nilai Karakter berpikir kritis Siswa VIII C 

No Nama 
Jawaban yang  

Benar 
nilai 

Kriteria 
 

1 VIIIC01 12 0.80 Tinggi 
2 VIIIC02 12 0.80 Tinggi 
3 VIIIC03 14 0.93 Tinggi 
4 VIIIC04 11 0.73 Tinggi 
5 VIIIC05 12 0.80 Tinggi 
6 VIIIC06 13 0.87 Tinggi 
7 VIIIC07 12 0.80 Tinggi 
8 VIIIC08 11 0.73 Tinggi 
9 VIIIC09 12 0.80 Tinggi 

10 VIIIC10 8 0.53 Sedang 
11 VIIIC11 12 0.80 Tinggi 
12 VIIIC12 12 0.80 Tinggi 
13 VIIIC13 12 0.80 Tinggi 
14 VIIIC14 13 0.87 Tinggi 
15 VIIIC15 13 0.87 Tinggi 
16 VIIIC16 12 0.80 Tinggi 
17 VIIIC17 8 0.53 Sedang 
18 VIIIC18 12 0.80 Tinggi 
19 VIIIC19 13 0.87 Tinggi 
20 VIIIC20 13 0.87 Tinggi 
21 VIIIC21 10 0.67 Sedang 
22 VIIIC22 12 0.80 Tinggi 
23 VIIIC23 12 0.80 Tinggi 
24 VIIIC24 12 0.80 Tinggi 
25 VIIIC25 13 0.87 Tinggi 
26 VIIIC26 14 0.93 Tinggi 
27 VIIIC27 12 0.80 Tinggi 

 
Tertinggi 

 
0.93  

 
Terendah 

 
0.53  

 
Rata-rata 

 
0.80  
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Lampiran  29.  Hasil Karya Siswa “Mind Mapping” 
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PEDOMAN PENILAIAN KREATIVITAS BERDASARKAN HASIL KARYA 

SISWA “POSTER MIND MAPPING” 
 

No. Aspek Kriteriea skor 
1. Orisinalitas - Hasil karya asli buatan sendiri,  

- Hasil karya berbeda dengan yang 
dicontohkan  

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Elaborasi  - Gagasan diuraikan secara terinci,  
- Gasasan tersusun rapi dan mudah 

dipahami  
3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3. Kelancaran berfikir - Adanya gagasan tambahan, 
- Gagasan tambahan sesuai dan 

bermanfaaat 
3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Keluwesan  - Element dekorasi  bervariasi,  
- Element dekorasi  sesuai tema 3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

 
Keterangan : 
Nilai :      

 
 x 100 

 
Kriteria nilai  
78  ≤ N ≤ 100   =  tinggi 
56  ≤ N < 78  =  sedang 
34  ≤ N < 56    =  rendah 
  
 
 
  

Lampiran 30.   Pedoman Penilaian Kreativitas Berdasarkan Hasil Karya Siswa “Mind 
Mapping” 
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Rekapitulasi Nilai Karakter Kreatif Siswa VIIIA 

 

No Kode Orisinalitas Elaboras
i 

Kelancaran 
Berfikir Keluwesan 

Skor 
yang 

Diperoleh 
Nilai Kriteria 

1 VIIIA01 2 2 3 3 10 83.33 Tinggi 
2 VIIIA02 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
3 VIIIA03 2 2 1 2 7 58.33 Sedang 
4 VIIIA04 3 3 1 2 9 75.00 Sedang 
5 VIIIA05 1 2 3 2 8 66.67 Sedang 
6 VIIIA06 2 2 3 3 10 83.33 Tinggi 
7 VIIIA07 3 3 3 3 12 100.00 Tinggi 
8 VIIIA08 2 3 3 2 10 83.33 Tinggi 
9 VIIIA09 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 

10 VIIIA10 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
11 VIIIA11 1 2 3 2 8 66.67 Sedang 
12 VIIIA12 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 
13 VIIIA13 2 3 2 3 10 83.33 Tinggi 
14 VIIIA14 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
15 VIIIA15 3 2 3 3 11 91.67 Tinggi 
16 VIIIA16 3 2 1 2 8 66.67 Sedang 
17 VIIIA17 3 3 1 3 10 83.33 Tinggi 
18 VIIIA18 2 3 1 3 9 75.00 Sedang 
19 VIIIA19 3 3 3 3 12 100.00 Tinggi 
20 VIIIA20 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
21 VIIIA21 3 3 3 3 12 100.00 Tinggi 
22 VIIIA22 3 2 3 3 11 91.67 Tinggi 
23 VIIIA23 1 2 3 2 8 66.67 Sedang 
24 VIIIA24 2 3 2 3 10 83.33 Tinggi 
25 VIIIA25 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
26 VIIIA26 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 
27 VIIIA27 3 2 2 3 10 83.33 Tinggi 
28 VIIIA28 3 3 1 3 10 83.33 Tinggi 

 
Tertinggi 100.00 

 
Terendah 58.33 

 
Rata-rata 82.74 

Lampiran 31.  Rekapitulasi Nilai Karakter Kreatif Siswa 
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Daftar Nilai Karakter Kreatif  Siswa VIIIC 

  

No Kode Orisinalitas Elaboras
i 

Kelancaran 
Berfikir Keluwesan 

Skor 
yang 

Diperoleh 
Nilai Kriteria 

1 VIIIC01 2 3 3 3 11 91.67 Tinggi 
2 VIIIC02 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 
3 VIIIC03 3 3 3 3 12 100.00 Tinggi 
4 VIIIC04 1 2 2 2 7 58.33 Sedang 
5 VIIIC05 1 2 2 2 7 58.33 Sedang 
6 VIIIC06 2 3 3 2 10 83.33 Tinggi 
7 VIIIC07 3 2 2 2 9 75.00 Sedang 
8 VIIIC08 1 2 3 2 8 66.67 Sedang 
9 VIIIC09 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 

10 VIIIC10 1 2 3 2 8 66.67 Sedang 
11 VIIIC11 1 2 3 2 8 66.67 Sedang 
12 VIIIC12 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
13 VIIIC13 2 3 2 3 10 83.33 Tinggi 
14 VIIIC14 3 3 3 3 12 100.00 Tinggi 
15 VIIIC15 3 3 3 3 12 100.00 Tinggi 
16 VIIIC16 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 
17 VIIIC17 3 2 1 2 8 66.67 Sedang 
18 VIIIC18 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 
19 VIIIC19 3 2 3 3 11 91.67 Tinggi 
20 VIIIC20 3 3 3 3 12 100.00 Tinggi 
21 VIIIC21 2 2 3 3 10 83.33 Tinggi 
22 VIIIC22 2 3 3 3 11 91.67 Tinggi 
23 VIIIC23 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
24 VIIIC24 2 3 2 3 10 83.33 Tinggi 
25 VIIIC25 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 
26 VIIIC26 3 3 3 2 11 91.67 Tinggi 
27 VIIIC27 3 2 3 2 10 83.33 Tinggi 

 
Tertinggi 100.00 

 
Terendah 58.33 

 
Rata-rata 83.64 
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Lampiran 32.  Lembar Angket Karakter Bersemangat Siswa 
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PEDOMAN PENILAIAN ANGKET KARAKTER BERSEMANGAT SISWA 
 
 
Penggolongan pernyataan dalam angket karakter bersemangat siswa 

Penggolongan pernyataan Nomor soal 
Pernyataan Positif 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15,  

Pernyataan Negatif 3, 4, 7, 10, 13 

 
Keterangan: 

1. Untuk pernyataan dengan kriteria positif:  

1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. 

2. Untuk pernyataan dengan kriteria negatif:  

1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = raguragu, 4 = tidak setuju, 5 = sangat tidak setuju. 

3. Mengitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi.  

4,20 ≤ n ≤  5,00  = sangat tinggi  

3,40 ≤ n < 4,20   = tinggi 

2,60 ≤ n < 3,40  = sedang  

1,80 ≤ n < 2,60  = rendah  

1,00 ≤ n < 1,80  = sangat rendah 

  

Lampiran 33. Pedoman Penilaian Angket Karakter Bersemangat Siswa  
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    Rekapitulasi Nilai Karakter Bersemangat Siswa VIIIA 

No Nama 
Skor yang  
diperoleh 

Nilai Kriteria 

1 VIIIA01 66 4.40 Sangat Tinggi 

2 VIIIA02 49 3.26 Sedang 

3 VIIIA03 49 3.26  Sedang 

4 VIIIA04 68 4.53 Sangat Tinggi 

5 VIIIA05 61 4.06 Tinggi 

6 VIIIA06 59 3.93 Tinggi 

7 VIIIA07 52 3.46 Tinggi 

8 VIIIA08 55 3.66 Tinggi 

9 VIIIA09 58 3.86 Tinggi 

10 VIIIA10 53 3.53 Tinggi 

11 VIIIA11 66 4.40 Sangat Tinggi 

12 VIIIA12 60 4.00 Tinggi 

13 VIIIA13 57 3.80 Tinggi 

14 VIIIA14 61 4.06 Tinggi 

15 VIIIA15 54 3.60 Tinggi 

16 VIIIA16 51 3.40 Tinggi 

17 VIIIA17 61 4.06 Tinggi 

18 VIIIA18 49  3.26  Sedang  

19 VIIIA19 58 3.86 Tinggi 

20 VIIIA20 54 3.60 Tinggi 

21 VIIIA21 57 3.80 Tinggi 

22 VIIIA22 66 4.40 Sangat Tinggi 

23 VIIIA23 60 4.00 Tinggi 

24 VIIIA24 68 4.53 Sangat Tinggi 

25 VIIIA25 54 3.60 Tinggi 

26 VIIIA26 56 3.73 Tinggi 

27 VIIIA27 56 3.73 Tinggi 

28 VIIIA28 65 4.30 Sangat Tinggi 

 
Tertinggi 

 
4.53  

 
Terendah 

 
3.26  

 
Rata-rata 

 
3.86  

  

Lampiran 34.  Rekapitulasi Nilai Karakter Bersemangat Siswa 
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Daftar Nilai Karakter Bersemangat Siswa VIIIC 

No Nama 
Skor yang  
diperoleh 

Nilai Kriteria 

1 VIIIC01 68 4.53 Sangat Tinggi 

2 VIIIC02 53 3.53 Tinggi 

3 VIIIC03 59 3.93 Tinggi 

4 VIIIC04 50 3.30 Sedang 

5 VIIIC05 57 3.80 Tinggi 

6 VIIIC06 64 4.26 Sangat Tinggi 

7 VIIIC07 64 4.26 Sangat Tinggi 

8 VIIIC08 50  3.30  Sedang  

9 VIIIC09 59 3.93 Tinggi 

10 VIIIC10 45 3.00 Sedang 

11 VIIIC11 51 3.40 Tinggi 

12 VIIIC12 54 3.60 Tinggi 

13 VIIIC13 68 4.53 Sangat Tinggi 

14 VIIIC14 63 4.20 Sangat Tinggi 

15 VIIIC15 69 4.60 Sangat Tinggi 

16 VIIIC16 63 4.20 Sangat Tinggi 

17 VIIIC17 50  3.30  Sedang  

18 VIIIC18 60 4.00 Tinggi 

19 VIIIC19 56 3.73 Tinggi 

20 VIIIC20 59 3.93 Tinggi 

21 VIIIC21 49  3.26  Sedang  

22 VIIIC22 53 3.53 Tinggi 

23 VIIIC23 63 4.20 Sangat Tinggi 

24 VIIIC24 57 3.80 Tinggi 

25 VIIIC25 58 3.86 Tinggi 

26 VIIIC26 64 4.26 Sangat Tinggi 

27 VIIIC27 55 3.66 Tinggi 

 
Tertinggi 

 
4.53  

 
Terendah 

 
3.00  

 
Rata-rata 

 
3.85  
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Lampiran 35.  Lembar Angket Karakter Jujur dan Bertanggung jawab Siswa 



133 
 

 
 

 
 

PEDOMAN PENILAIAN ANGKET KEJUJURAN DAN TANGGUNGJAWAB 
SISWA 

 
 
Penggolongan pernyataan dalam angket karakter kejujuran dan tanggungjawab siswa 
siswa 

Penggolongan pernyataan Nomor soal 
Pernyataan Positif 1, 2, 5, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15  

Pernyataan Negatif 3, 6, 7, 10, 14 

 
Keterangan: 

1. Untuk pernyataan dengan kriteria positif:  

1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. 

2. Untuk pernyataan dengan kriteria negatif:  

5 = sangat tidak setuju, 4 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 2 = setuju, 1 = sangat setuju. 

3. Mengitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi, 

kemudian menentukan kategorinya dengan ketentuan skor rata-rata  

4,20 ≤ n ≤  5,00  = sangat tinggi  

3,40 ≤ n < 4,20   = tinggi 

2,60 ≤ n < 3,40  = sedang  

1,80 ≤ n < 2,60  = rendah  

1,00 ≤ n < 1,80  = sangat rendah 

  

Lampiran 36. Pedoman Penilaian Angket Kejujuran Dan Tanggungjawab Siswa  
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   Daftar nilai Karakter jujur dan bertanggung jawab Siswa VIII A 

No Nama 
Skor yang  
diperoleh 

Nilai Kriteria 

1 VIIIA01 65 4.30 Sangat Tinggi 

2 VIIIA02 49 3.26 Sedang 

3 VIIIA03 63 4.20 Sangat Tinggi 

4 VIIIA04 70 4.66 Sangat Tinggi 

5 VIIIA05 56 3.73 Tinggi 

6 VIIIA06 62 4.13 Tinggi 

7 VIIIA07 55 3.66 Tinggi 

8 VIIIA08 54 3.60 Tinggi 

9 VIIIA09 63 4.20 Sangat Tinggi 

10 VIIIA10 61 4.06 Tinggi 

11 VIIIA11 62 4.13 Tinggi 

12 VIIIA12 69 4.60 Sangat Tinggi 

13 VIIIA13 61 4.06 Tinggi 

14 VIIIA14 67 4.46 Sangat Tinggi 

15 VIIIA15 59 3.93 Tinggi 

16 VIIIA16 59 3.93 Tinggi 

17 VIIIA17 64 4.26 Sangat Tinggi 

18 VIIIA18 64 4.26 Sangat Tinggi 

19 VIIIA19 59 3.93 Tinggi 

20 VIIIA20 61 4.06 Tinggi 

21 VIIIA21 57 3.80 Tinggi 

22 VIIIA22 67 4.46 Sangat Tinggi 

23 VIIIA23 61 4.06 Tinggi 

24 VIIIA24 70 4.66 Sangat Tinggi 

25 VIIIA25 58 3.86 Tinggi 

26 VIIIA26 54 3.60 Tinggi 

27 VIIIA27 57 3.80 Tinggi 

28 VIIIA28 61 4.06 Tinggi 

 
Tertinggi 

 
4.66  

 
Terendah 

 
3.26  

 
Rata-rata 

 
4.06  

  

Lampiran 37.  Rekapitulasi Nilai Karakter Jujur dan Bertanggung jawab Siswa 



135 
 

 
 

Daftar nilai Karakter jujur dan bertanggung jawab  Siswa VIII C 

No Nama 
Skor yang  
diperoleh 

Nilai Kriteria 

1 VIIIC01 67 4.46 Sangat Tinggi 

2 VIIIC02 60 4.00 Tinggi 

3 VIIIC03 57 3.80 Tinggi 

4 VIIIC04 60 4.00 Tinggi 

5 VIIIC05 62 4.13 Tinggi 

6 VIIIC06 69 4.60 Sangat Tinggi 

7 VIIIC07 69 4.60 Sangat Tinggi 

8 VIIIC08 66 4.40 Sangat Tinggi 

9 VIIIC09 69 4.60 Sangat Tinggi 

10 VIIIC10 66 4.40 Sangat Tinggi 

11 VIIIC11 57 3.80 Tinggi 

12 VIIIC12 68 4.53 Sangat Tinggi 

13 VIIIC13 54 3.60 Tinggi 

14 VIIIC14 65 4.30 Sangat Tinggi 

15 VIIIC15 63 4.20 Sangat Tinggi 

16 VIIIC16 54 3.60 Tinggi 

17 VIIIC17 64 4.26 Sangat Tinggi 

18 VIIIC18 67 4.46 Sangat Tinggi 

19 VIIIC19 57 3.80 Tinggi 

20 VIIIC20 57 3.80 Tinggi 

21 VIIIC21 67 4.46 Sangat Tinggi 

22 VIIIC22 69 4.60 Sangat Tinggi 

23 VIIIC23 66 4.40 Sangat Tinggi 

24 VIIIC24 64 4.26 Sangat Tinggi 

25 VIIIC25 64 4.26 Sangat Tinggi 

26 VIIIC26 63 4.20 Sangat Tinggi 

27 VIIIC27 63 4.20 Sangat Tinggi 

 
Tertinggi 

 
4.60  

 
Terendah 

 
3.60  

 
Rata-rata 

 
4.21  
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No Kode No soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 UC-01 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
2 UC-02 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
3 UC-03 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
5 UC-05 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
6 UC-06 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
7 UC-07 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-08 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
9 UC-09 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

10 UC-10 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
11 UC-11 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
12 UC-12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 UC-13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 UC-14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 UC-15 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
16 UC-16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 UC-17 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 UC-18 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
19 UC-19 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
20 UC-20 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
21 UC-21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
22 UC-22 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
23 UC-23 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
24 UC-24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
25 UC-25 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
26 UC-26 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

va
lid

ita
s 

Σ푋 21 5 15 22 18 14 14 25 11 23 21 22 20 17 19 19 
Σ푋  21 5 15 22 18 14 14 25 11 23 21 22 20 17 19 19 
Σ푋푌 599 164 412 635 526 416 421 681 334 650 602 631 577 498 553 532 
푟  0.411 0.431 0.037 0.597 0.468 0.422 0.483 -0.02 0.423 0.439 0.457 0.529 0.461 0.445 0.483 0.192 
푟  0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 
Kriteria valid valid Tidak valid valid valid valid valid Tidak valid valid valid valid valid valid valid valid Tidak valid 

Tin
gk

at 
ke

su
ka

ra
n B 21 5 15 22 18 14 14 25 11 23 21 22 20 17 19 19 

JS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
D 0.81 0.19 0.58 0.85 0.69 0.54 0.54 0.96 0.42 0.88 0.81 0.85 0.77 0.65 0.73 0.73 

Kriteria mudah sukar sedang mudah sedang sedang sedang mudah sedang mudah mudah mudah mudah sedang mudah mudah 
Kriteria dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dibuang 

Analisis Validitas, Reliabilitas Dan Tingkat Kesukaran Butir Soal 
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No Kode No soal 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 UC-01 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
2 UC-02 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
3 UC-03 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 UC-04 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
5 UC-05 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
6 UC-06 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
7 UC-07 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
8 UC-08 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
9 UC-09 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

10 UC-10 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
11 UC-11 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
12 UC-12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 UC-13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
14 UC-14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
15 UC-15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
16 UC-16 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
17 UC-17 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
18 UC-18 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
19 UC-19 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
20 UC-20 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
21 UC-21 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
22 UC-22 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
23 UC-23 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
24 UC-24 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
25 UC-25 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

va
lid

ita
s 

Σ푋 3 23 18 23 20 13 23 10 18 23 24 22 22 18 17 6 
Σ푋  3 23 18 23 20 13 23 10 18 23 24 22 22 18 17 6 
Σ푋푌 88 650 525 650 553 391 368 307 483 653 674 632 628 521 496 165 
푟  0.119 0.439 0.455 0.439 0.111 0.448 0.4 0.433 -0.1 0.496 0.45 0.546 0.478 0.401 0.419 0.02 
푟  0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 
Kriteria tidak valid valid valid valid tidak valid valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid valid tidak valid 

Tin
gk

at 
ke

su
ka

ra
n 

B 3 23 18 23 20 13 23 10 18 23 24 22 22 18 17 6 
JS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
D 0.12 0.88 0.69 0.88 0.77 0.50 0.88 0.38 0.69 0.88 0.92 0.85 0.85 0.69 0.65 0.23 

Kriteria sukar mudah sedang mudah mudah sedang mudah sedang sedang mudah mudah mudah mudah sedang sedang sukar 
Kriteria dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai Dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang 
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No Kode No soal y y2 
33 34 35 36 37 38 39 40 

1 UC-01 0 0 0 0 1 0 0 1 20 400 
2 UC-02 1 1 0 1 1 1 1 1 25 625 
3 UC-03 1 1 0 1 0 0 1 1 31 961 
4 UC-04 0 0 0 0 1 1 0 1 32 1024 
5 UC-05 1 1 0 0 1 1 1 1 23 529 
6 UC-06 1 1 0 1 1 0 0 0 18 324 
7 UC-07 1 1 0 0 1 1 1 1 31 961 
8 UC-08 1 1 1 1 1 1 1 1 21 441 
9 UC-09 1 1 0 1 0 1 1 1 18 324 
10 UC-10 1 1 0 1 1 1 1 1 30 900 
11 UC-11 1 0 0 1 1 1 1 1 18 324 
12 UC-12 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1156 
13 UC-13 1 1 0 1 0 1 1 1 37 1369 
14 UC-14 0 0 0 0 0 1 0 1 35 1225 
15 UC-15 0 1 1 0 0 1 0 1 34 1156 
16 UC-16 0 0 1 0 1 1 0 0 34 1156 
17 UC-17 1 1 1 0 1 1 1 1 32 1024 
18 UC-18 1 1 0 0 1 1 0 1 26 676 
19 UC-19 1 1 0 1 1 1 1 1 20 400 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 26 676 
21 UC-21 1 1 1 1 1 1 0 1 15 225 
22 UC-22 0 0 0 0 1 0 0 1 28 784 
23 UC-23 1 1 0 1 1 1 1 1 27 729 
24 UC-24 1 1 0 1 0 0 1 1 34 1156 
25 UC-25 0 0 0 0 1 1 0 1 28 784 
26 UC-26 1 1 0 0 1 1 1 1 32 1024 

va
lid

ita
s 

Σ푋 19 19 8 12 19 22 17 24   
Σ푋  19 19 8 12 19 22 17 24   
Σ푋푌 561 556 221 362 538 632 512 676   
푟  0.594 0.525 0.038 0.428 0.275 0.546 0.625 0.497   
푟  0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388   

Kriteria valid valid tidak valid valid tidak valid valid valid valid   

Tin
gk

at 
ke

su
ka

ra
n 

B 19 19 8 12 19 22 17 24   
JS 26 26 26 26 26 26 26 26   
D 0.73 0.73 0.31 0.46 0.73 0.85 0.65 0.92   

Kriteria mudah mudah sedang sedang mudah mudah sedang mudah   
Kriteria dipakai dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai   

Reliabilitas 
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Lampiran 39.  Lembar Diskusi Siswa (LDS) 
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Lampiran 40. Surat Usulan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 41. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran 42. Surat Keterangan Penelitian dari Sekolah 
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Dokumentasi 
 

 
 

  

Lampiran 43. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
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“Ayo Belajar Sistem Pencernaan” 

 
Game edukasi adventure " Ayo Belajar Sistem Pencernaan " 
Merupakan game edukasi dengan setting Game adventure, yaitu sebuah game berbasis 
fiksi interaktif yang menampilkan cerita dalam bentuk gambar-gambar statis (yang 
digambar dengan gaya anime), dan dilengkapi dengan kotak percakapan untuk 
menyampaikan narasi dan ucapan setiap karakter.  
Game “Ayo Belajar Sistem Pencernaan” bercerita tentang Seorang siswa SMP yang 
menjalani pelajaran di sekolahnya. Game ini memuat materi biologi, yaitu materi sistem 
pencernaan. Pemain akan dihadapkan berbagai tugas oleh guru mengenai materi ini.  
Gameplay : 
Pemain mengikuti cerita dalam game, dan apabila pemain dihadapkan dengan pilihan 
(jawaban untuk sebuah pertanyaan) pemain dapat memilih dengan tombol atas dan bawah, 
lalu menekan Space atau Enter untuk pilihannya. Dengan memilih pilihan-pilihan tersebut 
jalan cerita bisa berubah, apabila pemain memilih untuk jalan cerita yang baik, pemain 
akan mendapatkan penambahan Skor, sedangkan apabila pemain memilih untuk jalan 
cerita yang buruk, pemain akan mendapatkan pengurangan skor. 
 
 
Control : 
Atas : tombol atas  
Bawah : tombol bawah 
Kanan : tombol kanan 
Kiri : tombol kiri 
Pilih : Space / enter  
Kembali : z 
Fullscreen : Alt + Enter 
 
System Requirement : 
Prosesor: 2.0 Ghz atau diatasnya 
Memori : 1 Gb 
VGACard : 128 Mb 
Sound Card 
Harddisk : 50 Mb 

Lampiran 44. Review Game Edukasi 
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STORY LINE 
SERI A : 
Pemain bangun kesiangan gara-gara bergadang. Pemain tidak sempat sarapan pagi karena takut 
telat berangkat ke sekolah. Sesampai di sekolah, pemain pergi kelapangan basket untuk 
pelajaran oleh raga. Saat bermain basket pemain jatuh pingsan dan dibawa ke UKS oleh 
temannya. Di UKS pemain bertemu dengan Ibu guru biologi. Pemain menceritakan kalau dia 
tidak sarapan hari ini.  
Pelajaran biologi dimulai. 
Bu guru menjelaskan pentingnya makanan bagi tubuh kita dan 3 fungsi umum makanan. 
Quiz:  

Pertanyaan Pilihan jawaban Point 
 Kasus : seorang pemain sepakbola 

membutuhkan makanan untuk menunjang 
kegiatannya saat bermain di lapangan. Pada 
kasus tersebut makanan berfungsi 
sebagai……. 
 

a. Sumber energi 
b. Zat pembangun 
c. Zat pengatur 
d. Pertahanan tubuh 
 

3 

 ada 8 gambar makanan, pemain disuruh untuk 
memilih 5 makanan yang mencukupi syarat 4 
sehat 5 sempurna.  
 

a. Nasi 
b. Pisang 
c. Bayam 
d. Roti  

e. Ikan 
f. Telur 
g. Susu  
h. Jeruk 

4 

 
* Perolehan Point: Kesempatan pemain dalam memilih tidak ada batasnya. Tapi setiap 

pemain salah dalam menjawab point pemain akan berkurang. Pemain harus memilih 
sampai benar, jika ingin meneruskan game. 

 
Bu guru meminta siswa ke laboratorium untuk melakukan percobaan uji makanan. Bu guru 
menjelaskan alat dan bahan serta prosedur percobaan uji makanan. Siswa disuruh melakukan 
percobaaan. 
Saat praktikum pemain memecahkan tabung reaksi. 
Pemain diuji kejujuran dan tanggung jawabnya: 

Jujur  teman sekelompok mendengar 
sesuatu yang jatuh, lalu menanyakan 
apa yang terjadi. 

Mengaku : +1 

Berbohong : - 1 

Tanggung 
jawab 

 pemain membersihkan pecahan. 
 

Memakai 
sarung tangan 

: +1 

Tangan kosong : - 1 
 Pemain membuang pecahan pada 

tempat sampah 
Tempat yg 
benar 

: +1 

Tempat yg 
salah 

: - 1 

Quiz:  
Pertanyaan Pilihan jawaban Point 
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 Pemain disuruh mengidentifikasi zat yang 
terkandung dalam makanan berdasarkan data 
yang pemain dapatkan dari percobaan yang telah 
dilakukan. 
Makanan : nasi, putih telur, kuning telur, roti dan 

tahu 

a. Karbohidrat 
b. Glukosa 
c. Protein 

@ 2 

 
Siswa mempresentasikan hasil praktikumnya. Setelah selesai siswa disuruh membersihkan dan 
menata alat-alat praktikum. Bu guru meninggalkan lab biologi dan akan melanjutkan pelajaran 
di kelas. 

Pemain di uji tanggung jawab dan kejujurannya: 
Tanggung 
jawab 

 pemain ikut temannya jajan di kantin 
dan meninggalkan kelompoknya 
yang sedang membersihkan alat 
praktikum. 
 

Ya : - 1 

Tidak : +1 

Jujur  Pemain berkata jujur kepada Bu guru 
tentang teman-temannya yang pergi 
jajan di kantin 

Ya : +1 

Tidak  : - 1 

 
Bu guru menlanjutkan materi jenis-jenis zat makanan dan fungsinya. 
Quiz: 

Pertanyaan Pilihan jawaban Point 
 Ada 6 gambar makanan, pemain disuruh untuk 

memilih 3 makanan yang mengandung: 
Karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, B, C, D, 
E dan K 
 

 

 @ 3 

 Kasus:  
“Seseorang atlet membutuhkan energi yang 
banyak untuk kegiatannya.” 
Ada 5 gambar makanan, pemain disuruh 
memilih 3 dari gambar makanan tersebut yang 
cocok untuk atlet tersebut. 
 

a. Kacang 
b. Roti 
c. Alpukat 
d. Nasi 
e. Coklat 

 

3 

 Kasus:  
“Seseorang baru mengalami kecelakaan dan 
tulang keringnya patah. Setelah itu dioperasi dan 
disambung oleh dokter. Orang itu diminta oleh 
dokter untuk makan makanan yang mempercepat 
kesembuhannya”. 
Ada 5 gambar makanan, pemain disuruh 
memilih 3 dari gambar makanan tersebut yang 

a. Ikan 
b. Jagung  
c. Udang  
d. Telur 
e. Pisang 

3 
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cocok untuk mempercepat kesembuhan pasien 
tersebut. 
 

 
Bu guru menjelaskan mengenai saluran & kelenjar pencernaan: 
1. Mulut  

Guru menjelaskan jenis gigi dan fungsinya, fungsi lidah, pencernaan mekanik & kimiawi 
di mulut. 

2. Kerongkongan 
Guru menjelaskan gerak peristaltic  

3. Lambung 
Guru menjelaskan nama-nama bagian lambung dan enzim-enzim yang ada dilambung 
beserta fungsinya 

4. Usus halus 
Guru menjelaskan 3 bagian usus halus, kelenjar pancreas beserta enzim yang dihasilkan 
dan fungsinya, hati, empedu. 

5. Usus besar 
Guru menjelaskan penyerapan air di usus besar dan bacteri E.coli beserta fungsinya 

6. Anus  
Guru menjelaskan proses defekasi 
 

Bu guru memberikan 10 soal evaluasi. Setiap satu soal pointnya 5 untuk jawaban yang benar. 
 

Bel berbunyi, bu guru menutup pelajaran. Bu guru memberikan tugas rumah untuk membuat 
poster mind mapping tentang materi yang pemain dapatkan pada pertemuan hari ini.  
 
Tamat 
 
 
SERI B : 
Pemain bangun pagi. Pemain sempat sarapan pagi, tidak seperti kemarin lusa. Karena sudah 
sarapan pemain merasa bisa melaksanakan kegiatannya di sekolah dengan maksimal. 
Pelajaran biologi dimulai. 
Bu guru mengadakan quiz tentang materi yang kemarin diajarkan. 
Quiz:  

Pertanyaan Pilihan jawaban Point 
 Makanan X diuji kandungannya, dan hasilnya : 

Benedict : warna kuning 
Biuret      : tidak terdapat cincin ungu 
Lugol       : warna Biru 
Pertanyaannya tempat berlangsungnya 
pencernaan terhadap zat yang terkandung dalam 
makanan X terjadi di mana saja? 
 

a. mulut, lambung, doudenum 

b. mult, jejenum 

c. mulut, doudenum, jejenum 

d. lambung, doudenum 

7 
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Bu guru mengajak siswa ke lab komputer untuk memainkan game  tentang sistem pencernaan. 
Siswa memainkannya.  
Keterangan game: 
Game bercerita tentang perjalanan nasi di dalam sistem pencernaan. Di perjalanannya nasi akan 
bertemu dengan enzim-enzim sistem pencernaan yang akan memberikan pertanyaan. Dan 
apabila nasi dapat menjawabnya, maka akan memperoleh point dan enzim tersebut akan 
memberikan perlakuan terhadap nasi (contohnya: amilase akan memecah karbohidratnya nasi 
menjadi monosakarida). Apabila nasi salah menjawab maka tidak memperoleh point dan 
bahkan bisa kehilangan point apa bila life point nasi habis. Setelah semua zat didalam nasi dan 
kawan-kawannya sudah diubah dalam bentuk kecil semua maka di usus penyerapan akan 
disersp. Dan setelah keluar dari anus game ini berakhir. 

Setelah selesai pemain di uji tanggung jawabnya: 
Tanggung 
jawab 

 pemain mematikan komputer setelah 
selesai menggunakanya 
 

Mematikan : +1 

Tidak : - 1 

Bu guru dan siswa kembali ke kelas. Bu guru melanjutkan tentang kelainan dan penyakit yang 
terjadi dalam sistem pencernaan. 
Pemain di uji kejujurannya: 

Jujur  pemain mengaku kalau sering 
terkena maag 
 

Ya : +1 

Tidak : - 1 

Quiz : 
Pertanyaan Pilihan jawaban Point 

 Apa sajakah penyebab sakit maag 
 

a. Makan makanan yang pedas 

b. Minum alkohol yang berlebihan 

c. Waktu makan yang tidak teratur 

d. Stress berat 

e. Kurang makan sayuran 

7 

Bu guru melanjutkan kelainan yang lain, gastritis, konstipasi, diare, flatus dan beberapa hal 
yang dapat menjadi penyebab terjadinya kelainan atau penyakit dalam sistem pencernaan. 

Bu guru mengadakan evaluasi (10 soal). Setiap satu soal pointnya 5 untuk jawaban yang benar. 

Pemain di uji kejujurannya: 
Jujur  pemain membuka buku untuk 

mencontek 
 

Tidak : +1 

Ya : - 1 

Bu guru mengakhiri pelajaran.  
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Pemain dan  teman-temannya pergi kekantin.  

Pemain diuji tanggung jawab terhadap kesehatan dirinya: 
Tanggung 
jawab 

 Pemain menentukan apa 
saja yang perlu 
diperhatikan dalam 
memilih jajan. 
 

a. Enak, murah, bergizi : +1 

b. Enak, bergizi, bersih : - 1 

c. Mahal, bersih, kenyang : - 1 

Pemain pulang sekolah. 

Tamat 
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Screenshot Game Eduksai 

 


