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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Belajar adalah proses kegiatan yang dilakukan semua orang dalam 

rangka memperoleh informasi, pengetahuan dan mempelajari suatu hal yang 

belum diketahui  dari berbagai sumber. Kegiatan belajar dapat dilakukan dimana 

saja, baik di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat, namun kegiatan 

belajar secara formal dilakukan di sekolah. Proses pembelajaran di kelas 

sebaiknya menggunakan model, metode dan media pembelajaran yang bervariasi, 

hal ini dikarenakan siswa cenderung cepat merasa bosan belajar disekolah apabila 

guru tidak bisa mengembangkan model, metode atau media dalam proses 

pembelajarannya. Dengan adanya variasi penggunaan model dan media 

pembelajaran diharapkan siswa tidak mengalami kejenuhan sehingga prestasi 

belajarnya meningkat (Cisar, 2011). 

Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: 6). Dalam 

melaksanakan kompetensi pedagogik, guru dituntut memiliki kemampuan secara 

metodologis dalam hal perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Termasuk di 

dalamnya penguasaan dalam penggunaan media pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 
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Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus atau pesan 

dapat digunakan sebagai media, diantaranya adalah hubungan atau interaksi antar 

manusia, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam (Sanaky, 

2009). Media pembelajaran merupakan unsur yang sangat vital keberadaannya 

selain adanya fasilitator (guru) dan pembelajar (siswa). Tanpa media, komunikasi 

tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak 

akan bisa berlangsung secara maksimal (Santyasa, 2007). Media pembelajaran 

sendiri sebagai salah satu unsur pembelajaran menjadi salah satu unsur penting 

berhasilnya proses pembelajaran, sehingga perlu adanya penggunaan media pada 

saat proses pembelajaran karena siswa cenderung pasif dalam kegiatan 

pembelajaran apabila sarana prasarana belajar kurang mendukung. Untuk 

mengatasi hal tersebut, penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi 

dapat mengatasi sikap pasif siswa (Sadiman, 2011). 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah menuntut peran aktif dan 

konstruksi dari para guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran 

sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

Penggunaan media atau alat peraga disadari oleh banyak praktisi pendidikan 

sangat membantu aktivitas proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar 

kelas, terutama membantu peningkatan prestasi belajar siswa dan untuk 

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Namun, dalam implementasinya tidak banyak guru yang 

menggunakan media pembelajaran, sehingga penggunaan metode ceramah 

monoton masih menjadi pilihan utama bagi guru dalam proses pembelajaran.  
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Keterbatasan penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran  dan lemahnya kemampuan guru menciptakan media membuat 

penerapan metode ceramah masih menjadi pilihan utama dalam proses 

pembelajaran. Terbatasnya media pembelajaran yang dipakai di kelas diduga 

merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu pendidikan yang ada, hal ini 

terlihat pada mata pelajaran IPA khususnya pada materi pemanasan global. 

Pemanfaatan media dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA pada 

materi pemanasan global dapat dikatakan belum optimal. Sehingga diperlukan 

adanya inovasi baru dalam pengembangan media pembelajaran, khususnya dalam 

pembelajaran IPA di SMP. 

Menurut Sutrisno (2007) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat 

(correct) pada sasarannya, serta menggunakan prosedur yang benar (true) dan 

dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid), sehingga dihasilkan kesimpulan 

yang betul (truth). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar 

melalui proses “mencari tahu” dan “berbuat”, hal ini akan membantu peserta didik 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 

di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa sebagian Kompetensi Dasar (KD) di 
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masing-masing tingkatan kelas guru dalam proses pembelajaran hanya 

menggunakan media dan sumber belajar yang monoton, tidak efektif dan 

seringkali tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hal 

ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada di SMP 

Muhammadiyah 1 Kota Malang, kemudian terbatasnya luas lahan sekolah 

sehingga pihak guru sangat kesulitan mengembangkan media atau sumber belajar 

untuk kegiatan pembelajaran. Adanya keterbatasan dana juga menjadi hambatan 

bagi guru maupun pihak sekolah sehingga sangat sulit untuk mengembangkan 

sarana dan prasarana untuk dijadikan sebagai media atau sumber belajar. Khusus 

pada KD Pemanasan global yang akan menjadi fokus pengembangan, media yang 

selama ini digunakan oleh guru hanya terbatas pada LCD, yaitu dengan 

menampilkan proses, penyebab dan dampak dari pemanasan global. Guru tidak 

pernah menggunakan media pembelajaran dalam materi pemanasan global karena 

sulit menentukan media apa yang tepat dalam materi pemanasan global. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memiliki ide untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dengan mengembangkan media pembelajaran melalui judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Kotak Udara Bumi (KODABU) dalam 

Materi Pemanasan Global pada Siswa Kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 

Kota Malang”.  Pengembangan media pembelajaran diharapkan dapat menjadi 

alternatif bagi guru dalam membantu menjelaskan materi pemanasan global.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Kotak Udara Bumi 

(KODABU) dalam materi pemanasan global pada siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang? 

2. Bagaimana validitas dan efektivitas produk media pembelajaran Kotak 

Udara Bumi (KODABU) dalam materi pemanasan global pada siswa 

kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa terhadap penggunaan media Kotak Udara 

Bumi (KODABU) dalam materi pemanasan global pada siswa kelas VII 

di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengehasilkan media pembelajaran Kotak Udara Bumi (KODABU) 

pada  materi pemanasan global kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Kota 

Malang. 

2. Menganalisis kelayakan media pembelajaran Kotak Udara Bumi 

(KODABU) pada materi pemanasan global kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

3. Mengetahui hasil belajar siswa terhadap penggunaan media Kotak Udara 

Bumi (KODABU) dalam materi pemanasan global pada siswa kelas VII 

di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang 
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1.4. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Untuk menghasilkan media pembelajaran yang mampu memberi 

kemudahan dalam kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan penguasaan 

konsep siswa tentang meteri Pemanasan Global, maka perancangan media 

pembelajaran yang akan dikembangkan memiliki kriteria, yakni: 

1. Spesifikasi isi 

a. Media pembelajaran Kotak Udara Bumi (KODABU) pada materi 

Pemanasan Global khususnya akan menjelaskan bagaimana proses 

pemanasan global itu terjadi, penyebab terjadinya pemanasan global, 

serta dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. 

b. Materi pada media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan 

kurikulum 2013 sebagai landasan/dasar dalam mengembangkan media 

pembelajaran yang mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). 

c. Media hasil pengembangan akan disertai dengan buku petunjuk cara 

penggunaan media agar dapat digunakan dengan baik dan sesuai 

dengan fungsinya. 

2. Spesifikasi Tampilan 

a. Media Kotak Udara Bumi (KODABU) memiliki bentuk 3D. 

b. Media Kotak Udara Bumi (KODABU) terdiri dari dua kotak. Kotak 

pertama akan dihias/dimodifikasi bagian isi nya menyerupai kondisi 

daerah pedesaan pada umumnya, kotak yang kedua akan 
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dihias/dimodifikasi bagian isinya menyerupai kondisi daerah sebuah 

kawasan industri yang penuh dengan polusi udara. 

c. Masing-masing di dalam kotak akan diberikan pengukur suhu ruangan 

yang berfungsi sebagai alat untuk memantau suhu awal dan suhu akhir 

di masing-masing kotak. 

d. Ukuran media dengan panjang 45 cm x lebar 30 cm x tinggi 45 cm 

dengan bentuk kotak. 

e. Media diaplikasikan di dalam ruangan kelas dengan kapasitas 

penggunaan media sebanyak 20-30 orang (1 kelas). 

f. Media disajikan beserta dengan buku cara penggunaan media yang 

berisi gambar deskripsi media serta langkah-langkah dalam 

menggunakan media Kotak Udara Bumi (KODABU). 

g. Pengembangan media Kotak Udara Bumi (KODABU) ini 

menggunakan model pengembangan. 

h. Research and Development (R & D) yang dikembangkan oleh Borg dan 

Gall dan dilaksanakan terbatas sampai pada tahap ke tujuh. 

 

1.5. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Hasil pengembangan media Kotak Udara Bumi (KODABU) diharapkan 

dapat membantu meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam hal penguasaan 

konsep tentang pemanasan global yang awalnya abstrak menjadi lebih 

konstektual. Pengembangan media dengan menggunakan bahan daur ulang 

tersebut penting dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Menambah wawasan dan referensi pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran, khususnya media pembelajaran miniatur 

rumah kaca untuk melihat simulasi terjadinya pemanasan global. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa, dapat membantu siswa agar lebih memahami secara 

menyeluruh dan jelas tentang materi pemanasan global. 

b. Bagi guru, dapat membantu guru dalam memberikan pengajaran kepada 

siswa dengan menggunakan media pembelajaran pada materi 

pemanasan global. 

 

1.6 Asumsi Keterbatasan 

Asumsi pengembangan media pembelajaran KODABU ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Produk yang dikembangkan adalah media yang membantu proses 

pembelajaran dalam materi pemanasan global pada siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

2. Materi yang akan dijelaskan dengan media hasil pengembangan yaitu 

tentang proses terjadinya pemanasan global, penyebab terjadinya 

pemanasan global, dampak yang ditimbulkan serta upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi proses pemanasan global. 

3. Tahap penelitian pengembangan ini menggunakan model Borg dan Gall 

(1983) dilaksanakan sampai pada tahap ke tujuh yaitu penyempurnaan 

produk hasil uji coba lapangan. 
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4. Pengujian media pembelajaran yang dibuat, hanya meliputi kualitas 

produk yang tidak sampai menguji pada peningkatan penguasaan konsep 

siswa, melainkan makna peningkatan penguasaan konsep siswa ini adalah 

harapan-harapan setelah menggunakan media. 

5. Uji coba utama media ajar hasil pengembangan terbatas untuk mengukur 

validitas dan efektivitas media sedangkan harapan untuk penggunaan 

media ini salah satunya dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa 

6. Pengukuran penguasaan konsep siswa menggunakan pretest dan posttest. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah proses memperluas atau memperdalam 

pengetahuan yang telah ada menggunakan model pengembangan Borg 

and Gall (1983).  

2. Media yang dikembangkan adalah media dengan nama Kotak Udara 

Bumi (KODABU) yang terdiri dari 2 kotak yang masing-masing kotak 

akan berisi replika situasi perkotaan dan pedesaan (dalam kotak yang 

berbeda). 

3. Media Kotak Udara Bumi (KODABU) adalah media atau alat bantu 

pembelajaran bagi guru maupun siswa dalam materi pemanasan 

global. 

4. Validitas merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau 
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tidak. Pada penelitian ini proses validasi dilakukan oleh ahli bahan ajar 

dan ahli materi. 

5. Uji keefektivan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pembelajaran menggunakan media sebagai bahan 

ajar. 

 


