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Gambaran Produk 
Husenyiwv antihypertensive drug games (HAG) 

Inovasi pembelajaran dalam bidang pendidikan kedokteran harus terus dikembangkan. untuk 
menjawab tantangan jaman yang menuntut profesi tenaga kesehatan yang semakin berkualitas. 
Seorang dokter harus mampu melakukan pengobatan yang rasional, yang berarti bahwa dokter 
harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman 
tentang karakteristik obat dan penerapannya. Diperlukan metode pembelajaran untuk memahami 
konsep konsep farmakologi dan penerapannya yang inovatif, tidak membosankan dan 
mendorong seseorang untuk belajar mandiri serta dapat dilakukan berulang-ulang. 

Metoda pembelajaran menggunakan serious game menjadi sebuah alternatif, karena game 
edukasi dapat menarik perhatian, memberi informasi aspek belajar yang penting, menstimulasi 
pelacakan pengetahuan terdahulu (retrieval) sehingga mendorong proses berpikir metakognisi, 
menstimulasi persepsi yang dapat dirancang sesuai kebutuhannya, dapat disajikan sebagai 
pemandu langkah-langkah dalam belajar, dapat memonitor respon/perkembangan pemahaman 
materi, dan memuat umpan balik serta penjelasannya bagi pengguna. Selain itu, game edukasi 
juga dapat meningkatkan tingkat retensi pengetahuan. 

Husenynov antihypertensive drug games (HAG) dirancang oleh tiga orang dokter yang 
merupakan staf di Departemen Farmakologi dan Terapi FK Unpad Bandung. yaitu Ike Husen. 
Enny Rohmawaty dan Novi Vicahyani Utami (penentuan nama Husenynov didasarkan pada 
nama dari perancang konten game yaitu Ike Husen, Enny, dan Novi). Pembuatan aplikasi game 
mi didorong oleh keinginan kuat untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berupa 
metoda pembelajaran inovatif yang memudahkan pemahaman obat hipertensi namun 
menyenangkan dan tidak membuat mahasiswa kesulitan dalam memahaminya. Banyaknya 
golongan danjenis obat antihipertensi menyebabkan banyaknya bahan bacaan yang harus clibaca 
dan difahami yang dapat menimbulkan kebosanan dan kesulitan dalam mengingat dan 
memahaminya. 

HAG telah diuji penggunaannya pada mahasiswa FK Unpad Bandung, dan memberikan hasil 
yang memuaskan. Selain itu, persepsi mahasiswa terhadap HAG sangat baik, dan hal mi 
memengaruhi tingkat pengetahuan mereka mengenai obat antihipertensi. 

Deskripsi aplikasi game HAG 
Game yang balk seyogyanya meliputi aspek-aspek yang sesuai dengan pedagogi. Game harus 

bisa menarik perhatian (introduksi) dengan cara dikemas untuk memperlihatkan game secara 
singkat dan dapat menarik perhatian/minat. Tujuan dari permainan harus ditunjukkan kepada 
pengguna/pemain, seperti target yang hams dicapai dan penghargaan yang akan diperoleh bila 
mencapai target baik secara bertahap maupun target akhir. Stimulasi untuk memunculkan 
pengetahuan lampau (mengingat) berupa pembukaan yang mengantarkan pada tahapan-tahapan 
game dan konsep-konsep ilmu yang mendasarinya sehingga pengguna/pemain didorong untuk 
menyusun (construct) pengetahuan dan keterampilannya pada masing-masing tahap supaya 
dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya (Greitzer et al. 2007). 

Game juga hams mampu memunculkan stimulus (selective perception). Aspek mi dirancang 


