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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi kini, teknologi berkembang dengan sangat 

pesat, hal ini turut mempengaruhi perkembangan beragam bidang dalam 

kehidupan masyarakat. Salah satu bidang yang terpengaruh adalah 

pendidikan. Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan siswa melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk peranan mereka di masa 

depan. Aktivitas utama dalam keseluruhan proses pendidikan yang 

berlangsung di sekolah adalah pembelajaran. Pembelajaran hakikatnya 

adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga 

menimbulkan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Pada interaksi 

tersebut banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, baik faktor internal 

yang berasal dari dalam individu maupun faktor eksternal yang berasal dari 

lingkungan. Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku 

pada siswa [1]. 

Pembelajaran menjadikan siswa memiliki pengetahuan dan 

kemampuan untuk bersaing dan menghadapi beragam tantangan di masa 

depan. Salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa adalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains. Namun literasi sains siswa di 

Indonesia masih rendah. Literasi sains adalah kemampuan untuk memahami 

sains, mengkomunikasikan sains baik secara lisan maupun tulisan, serta 
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memecahkan masalah dengan penerapan sains  sehingga memiliki  

kepekaan yang tinggi dan sikap terhadap diri dan lingkungannya dalam 

pengambilan keputusan yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan 

sains [2]. 

Berdasarkan data Programe for International Student Assessment 

(PISA) kemampuan literasi sains siswa di Indonesia masih dibawah rata-

rata bila dibandingkan dengan rerata skor internasional dan secara umum 

berada pada tahapan pengukuran terendah PISA. Sebagaimana dikutip dari 

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke-57 di PISA dari 65 

negara dengan perolehan skor 383. Sedangkan pada tahun 2012 Indonesia 

mengalami penurunan dengan menduduki peringkat ke-64 dari total 65 

negara dengan perolehan skor 382. Selanjutnya, pada tahun 2015 Indonesia 

berada pada peringkat ke-64 dari 72 negara yang ikut serta, dengan 

perolehan skor 403. Berdasarkan hasil dari ketiga survei tersebut, skor 

kemampuan literasi sains siswa Indonesia masih dibawah skor standar 

internasional yang ditetapkan lembaga OECD. Hasil belajar sains yang 

tergolong rendah ini terkait dengan proses pembelajaran sains yang belum 

memberikan peluang bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan 

bernalar secara kritis. Pembelajaran sains yang dilakukan masih bercirikan 

transfer sains sebagai produk (berupa fakta, teori, dan hukum) yang harus 

siswa hafalkan sehingga aspek sains sebagai sebuah proses dan sikap 

terabaikan [2]. 
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Selain itu beberapa siswa mengganggap mata pelajaran sains 

sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Berdasarkan hasil survei pra-

penelitian yang dilakukan pada SMP Negeri 1 Dolok Panribuan diperoleh 

bahwa siswa memiliki kecenderungan menganggap mata pelajaran IPA itu 

sulit serta dianggap abstrak. Selain itu kemampuan guru dalam menerapkan 

strategi pembelajaran terkesan monoton di mana tidak diperkaya dengan 

inovasi yang ikut melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga 

siswa cenderung hanya menerima dan menghafal pelajaran tanpa 

mengetahui hubungan antara pengetahuan yang diperoleh dengan 

pengaplikasiannya pada kehidupan, terutama dalam memecahkan masalah 

yang ada di sekitar. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru di SMP 

Negeri 1 Dolok Panribuan adalah strategi pembelajaran ekspositori atau 

pembelajaran langsung, sehingga diperkirakan menjadi salah satu penyebab 

rendahnya hasil belajar IPA [3].  

Selanjutnya pada observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Geyer 

ternyata sebagian besar siswa masih kurang dalam menangkap dan 

memahami mata pelajaran IPA. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak 

nilai IPA dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) khususnya siswa 

kelas delapan pada Bab Sistem Pencernaan pada Manusia. Berdasarkan 

hasil observasi secara langsung kepada guru pengampu mata pelajaran IPA 

dan kepada siswa kelas delapan tentang masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran IPA, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

siswa hadapi adalah sistem pembelajaran yang kurang menarik.  Sistem 

Pembelajaran yang digunakan guru menggunakan metode interaksi belajar 
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yang kompetitif, karena guru beranggapan bahwa kompetisi dapat 

meningkatkan motivasi yang juga meningkatkan prestasi belajar. Namun 

bila kompetisi antar individu memiliki kekuatan tidak seimbang dapat 

menimbulkan ketidakberdayaan bagi yang lemah, dan menimbulkan 

kebosanan bagi yang terlalu kuat. Sehingga diperlukan sistem pembelajaran 

yang baru dan menarik agar siswa mampu memahami dan menerima materi 

lebih mudah [4]. 

Pada SMP Negeri 2 Paron siswa juga mengalami kesulitan dalam 

mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil analisis ulangan harian setiap 

kompetensi dasar siswa pada semester ganjil, ternyata rata-rata siswa 

memperoleh nilai masih dibawah KKM yang ditetapkakan yaitu 70. Adapun 

perolehan nilai yang  paling rendah dari hasil analisis tersebut adalah pada 

kompetensi dasar sistem pencernaan manusia, ketuntasan nilai ulangan 

harian hanya 59%, dengan nilai rata-rata 69 [5]. Sebagai solusi dari 

beberapa permasalahan tersebut, guru hendaknya memikirkan cara untuk 

membuat siswa tertarik dan mudah memahami materi pelajaran, salah satu 

diantaranya adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut 

Hamalik media pembelajaran merupakan alat, metode dan teknik yang 

digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas [6].  

Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat diharapkan 

siswa dapat menerima dan memahami materi pembelajaran dengan lebih 

baik. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah game. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Harsono pada tahun 2014 tentang 
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pengaruh bermain game terhadap perkembangan remaja ditemukan 

beberapa dampak positif dari bermain game, antara lain sebagai sarana 

belajar, membuat anak pandai berbahasa inggris, menumbuhkan sikap 

pantang menyerah, memudahkan dalam penyelesaian masalah, 

menumbuhkan rasa ingin tahu, menambah wawasan, belajar berimajinasi, 

lebih ambisius, dan mendapat uang dari game [7]. Dari beberapa dampak 

positif tersebut, game dapat menjadi media pembelajaran yang tepat untuk 

membantu siswa agar lebih antusias belajar dan mudah memahami materi 

sistem pencernaan pada manusia. Selain itu bila dipadukan dengan sensor 

gerak Kinect, game mampu membuat pemain semakin tertarik dan 

meningkatkan interaksi pemain. Hal ini karena Kinect memiliki potensi  

untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi dalam kelas, meningkatkan 

kemampuan guru dalam hal menyajikan dan menampilkan materi 

multimedia, sekaligus menciptakan peluang untuk berinteraksi dan 

berdiskusi [8]. Oleh karena itu perlu dilakukan perancangan game sebagai 

media pembelajaran yang dapat mengimplementasikan pengetahuan 

berkaitan dengan sistem pencernaan manusia berbasis Kinect. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana cara mengimplementasikan proses sistem pencernaan 

manusia pada game ? 
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2. Bagaimana cara mengimplementasikan pengetahuan berkaitan dengan 

sistem pencernaan manusia dalam game pembelajaran berbasis Kinect 

? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi calon pemain game untuk 

memainkan game pembelajaran sistem pencernaan berbasis Kinect ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini diharapkan bertujuan untuk: 

1. Mampu mengimplementasikan proses sistem pencernaan manusia pada 

game. 

2. Mengetahui cara mengimplementasikan pengetahuan sistem 

pencernaan manusia dalam game media pembelajaran berbasis Kinect. 

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi calon pemain game untuk 

memainkan game media pembelajaran sistem pencernaan berbasis 

Kinect. 

  


