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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang kompleks, namun kompleksitasnya 

selalu seiring dengan perkembangan manusia. Melalui pendidikan pula berbagai 

aspek kehidupan dikembangkan melalui proses belajar dan pembelajaran. 

Berbagai masalah dalam proses belajar perlu diselaraskan dan distabilkan agar 

kondisi belajar tercipta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta dapat 

diperoleh seoptimal mungkin. Untuk melengkapi komponen belajar 

danpembelajaran di sekolah, sudah seharusnya guru memanfaatkan media atau 

alat bantu yang mampu merangsang pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Belajar dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang membuat perubahan 

kognitif maupun motorik melalui interaksi. Belajar juga dapat diartikan sebagi 

proses perubahan tingkah laku. Dari segi psikologi perbedaan individu 

ditimbulkan oleh berbagai macam aspek baik secara langsung atau tidak langsung 

yang timbul dari siswa. Adapun aspek-aspek tersebut, yaitu; kognitif 

(pengetahuan), afektif (kemampuan), dan psikomotor (keterampilan), tidak 

ketinggalan juga termasuk intelegensia, minat, bakat dan keadaan sosial ekonomi. 

Kemajuan teknologi membuat manusia secara sengaja atau tidak sengaja telah dan 

akan berinteraksi terhadap teknologi. Media elektronika sebagai akibat dari 

perkembangan teknologi, mendapat tempat dan perhatian yang cukup besar bagi 

para peserta didik dan besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan. 
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Topik (materi pokok) “Dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan” 

masuk dalam tema besar “Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan”. 

Pembelajaran topik ini mengantarkan peserta didik untuk memahami konsep 

dampak pencemaran bagi kehidupan. Topik ini membahas mengenai konsep 

lingkungan dan apa saja yang terdapat dalam lingkungan. Interaksi yang terjadi 

dalam suatu lingkungan atau ekosistem membentuk suatu pola dan 

ketergantungan komponen-komponennya. Dampak interaksi manusia dengan 

lingkungannya berupa perubahan lingkungan dan pencemaran. 

Istilah lingkungan berasal dari kata “Environment”, yang memiliki makna 

“The physical, chemical, and biotic condition surroundingan organism”. 

Berdasarkan istilah tersebut, maka lingkungan secara umum diartikan sebagai 

segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem 

yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling 

mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah 

sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat 

mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya berubah menjadi baik dan tidak 

menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk (Depdiknas, 2013). 

Hal yang mendukung untuk memberikan penguasaan dan kebermaknaan 

yang baik tentang dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan kepada siswa 

terutama siswa kelas VII SMP adalah guru dituntut mampu melakukan 

pembelajaran yang benar dan sesuai. Namun, berdasarkan hasil wawancara oleh 

Yeyen al., (2015) menyimpulkan bahwa selama ini guru dituntut untuk memiliki 

ide dan cara penyampaian pembelajaran yang menarik dikarenakan untuk seusia 
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anak SMP kelas VII masih sulit untuk bisa fokus memperhatikan penyampaian 

dari guru dan metode mengajar yang kerapkali guru laksanakan hanya 

menggunakan metode ceramah dan pemberian latihan-latihan mengerjakan soal 

sehingga kurang memunculkan motivasi siswa untuk belajar, terutama pada 

materi dampak pencemaran bagi kehidupan yang didalam materinya banyak sekali 

istilah-istilah yang tidak bisa disampaikan dengan cara ceramah saja. Kendala ini 

juga dapat dilihat dari penerapan kurikulum 2013 yang menuntut siswa harus aktif 

dalam melakukan pembelajaran, padahal KKM yang harus dicapai disekolah 

adalah 7,0 setiap mata pelajaran. Selain itu, terbatasnya alokasi waktu sehingga 

tidak sesuai dengan banyaknya materi dan kemampuan yang harus dicapai oleh 

siswa dan pembelajaran tidak menarik karena cenderung monoton dan 

menggunakan buku cetak yang jumlahnya terbatas. Penggunaan media 

pembelajaran yang kurang tepat oleh guru juga menjadi salah satu faktor utama 

yang menyebabkan siswa kurang memahami materi yang disajikan. 

Media pendidikan sebagai salah satu sarana meningkatkan 

mutupendidikan sangat penting dalam proses pembelajaran. Penggunaan 

mediapendidikan dapat membantu proses belajar siswa dalam poses belajar 

mengajaryang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Manfaat media pembelajaran modul interaktif ini diharapkan akan memotivasi 

siswa untuk belajar mandiri, kreatif, efektif dan efisien. Selain itu dengan media 

pembelajaranmodul interaktif ini, diharapkan dapat mengurangi kejenuhan siswa 

karena selamaini proses pembelajaran yang dilakukan oleh kebanyakan guru 
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adalah metodetatap muka (ceramah) yang menyebabkan siswa menjadi jenuh dan 

bosan sehingga menyebabkan motivasi siswa menurun. 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan 

sebagai media pembelajaran diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, 

realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam (Nandi, 2006). 

Computer Technology research (CTR) menyampaikan bahwa orang hanya 

mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar, tetapin 

orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang 

dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus (Wati, 2010). 

Modul Interaktif merupakan bahan pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis 

dan menarik untuk mencapai kompetensi dasar mata pelajaran yang diharapkan 

sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Sesuai dengan pendapat di atas maka 

modul interaktif yang dimaksud pada penelitian ini adalah modul yang berbasis 

komputer dengan menggunakan macromedia flash sebagai tampilan utama yang 

memuat teks, gambar, suara, animasi, video dan film sesuai dengan kebutuhan 

serta dilengkapi dengan tombol-tombol interaktif (Abdullah, 2012). 

Media pembelajaran modul interaktif ini dirancang dan dibuat sebagai 

sumber belajarbagi siswa maupun guru untuk membantu dalam proses mencapai 

tujuanpembelajaran, memberikan kemudahan kepada siswa dalam menyerap 

informasi secara cepat, efisien dan dapat mencapai kkm yang diharapkan untuk 

materi dampak pencemaran bagi kehidupan yaitu 7.0, serta mempermudah siswa 
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mendapatkan pengetahuan yang sulit diperoleh melalui pengalaman langsung. 

Agar siswa tetap dapat memahami konsep dampak pencemaran bagi kehidupan 

modern dengan baik, maka peneliti dalam skripsi ini memberikan solusi yang 

dikembangkan dalam judul “Pengembangan Modul Interaktif Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Dampak Pencemaran Lingkungan 

Bagi Kehidupan Kelas VII SMP” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana modul berbasis video interaktif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa materi dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan siswa kelas VII 

SMP? 

2. Bagaimanaketerterapan modul berbasis video interaktif yang dihasilkan, dilihat 

dari aspek: substansi isi; fleksibilitas desain modul berbasis video interaktif dan 

hasil belajar siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengembangkan modul berbasis video interaktif untuk meningkatkan hasil 

belajar materi dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan siswa kelas VII 

SMP. 
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2. Menganalisis tingkat keterterapan modul berbasis video interaktif yang 

dihasilkan, dilihat dari aspek: substansi isi; fleksibilitas desain modul berbasis 

video interaktif dan hasil belajar siswa. 

1.4  Spesifikasi Media Pembelajaran Yang diharapkan 

Untuk mengahasilkan media pembelajaran multimedia interaktif 

yangmampu memberi kemudahan dalam pembelajaran, maka perancangan modul 

berbasi video interaktif yang akan dikembangkan memiliki kriteria khusus sebagai 

berikut: 

1. Program multimedia interaktif yang akan dikembangakan adalah suatuprogram 

pembelajaran yang mensinergikan berbagai sumber, misalnya:teks, audio, 

video, desain grafis, animasi dan sebagainya yang terintegrasidalam suatu 

paket pembelajaran melalui sistem komputer (Mulyadi et al.,2012) yang 

operasionalnya dapat dikendalikan oleh pengguna. Programtersebut secara fisik 

dibuat dalam bentuk Video Compact Disc (VCD). 

2. Format yang digunakan dalam penyajian materi pada modul berbasis video 

interaktifini adalah format simulasi, yaitu: penayangan di komputer 

dapatmensimulasikan atau memberi model konsep-konsep yang kompleks 

ataukejadian-kejadian tertentu (Mayasari, 2009). Simulasi pada 

komputermemberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif 

danperorangan (Sarwiko, 2011). Melalui simulasi, lingkungan yang 

kompleksdapat ditata hingga menyerupai dunia nyata. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut. 

1.5.1 Bagi siswa 

Mempermudah siswa dalam memahami konsep penting dan melatih sikap 

serta keterampilan dalam melakukan pada pembelajaran dampak 

pencemaran lingkungan bagi kehidupan. 

1.5.2 Bagi guru 

Tersedianya media modul interaktif dampak pencemaran lingkungan bagi 

kehidupan yang dapat digunakan sebagai panduan untuk kegiatan 

pembelajaran 

1.5.3 Bagi sekolah 

Media modul interaktif dapat digunakan sebagai acuan untuk 

pengembangan media pembelajaran pada materi dan mata pelajaran yang 

lain. 

1.6 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu: 

1. Media ini hanya cocok digunakan di SMP yang sudah dilengkapi 

denganmedia pendukung seperti LCD, proyektor, komputer dan media lain 

yang dibutuhkan dalam mengoperasikan modul interaktif. 

2. Operasional media ini harus memeperhatikan kelengkapan dan struktur 

kurikulum khususnya pada alokasi waktu pembelajaran materi Dampak 

pencemaran bagi kehidupan. 



8 
 

 
 

 

3. Media ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang 

memudahkan guru dalam menyampaikan konsep-konsep yang rumit dan 

abstrak, sehingga isi media ini tidak dapat menggambarkan bagaimana 

jalannya proses pembelajaran secara keseluruhan. 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi istilah: 

1. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai 

alat grafis, fhotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan 

menyusun kembali informasi visual dan verbal (Arsyad, 2011). 

2. Modul interaktif adalah salah satu media berbantuan komputer yang sangat 

kompleks yang menggabungkan beberapa unsur media yang melibatkan teks, 

grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi yang dapat 

dikendalikan oleh pengguna dan melibatkan interaksi dan respon siswa 

(Abdullah, 2012). 

3. Dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan adalah materi yang 

memaparkan atau menggambarkan penyebab dan akibat pencemaran yang 

ada di lingkungan sekitar. 

4. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.  Nana 

Sudjana (2009) dalam Shintalasmi (2012) mendefinisikan hasil belajar siswa 

pada  hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam  

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif,  dan  

psikomotorik. 


